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RESUMO

Este comunicação é parte da minha interação com Software Livre e tem como objetivo apresentar a 
trajetória de (des)encontros do software livre com relação ao conceito, barreiras e ações dessa poderosa 
ferramenta agregadora de “sonhos”. Para decorrer sobre esses temas partimos de uma análise crítica das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) a partir de uma leitura social, cultural e educativa onde 
elas estão amplamente inseridas, nessa perspectiva o Software Livre também se encontra amplamente 
difundido. Hoje são inúmeras as comunidades existentes em todo mundo que lutam a favor do Software 
Livre. Na atualidade, o Software Livre se apresenta como uma das possíveis soluções tecnológicas para a 
produção de conhecimento dedicada às camadas mais populares da sociedade, ademais ele também 
oportuniza a promoção da liberdade de acesso às tecnologias computacionais. Assim, o Software se insere 
no contexto das TIC, observamos que as TIC, de fato, têm possibilitado a criação de novos paradigmas, o 
que nos dá a certeza do quanto elas têm modificado o modo da sociedade se comportar no mundo. Em 
particular, o Software Livre oferece iguais alterações no comportamento da sociedade, sobretudo quando
a problemática se refere à democratização e universalização das TIC. O Software Livre por ser uma 
tecnologia especial, isto é, diferenciada por está suplantada numa lógica de combate as assimetrias 
sociais, de aspectos libertários, pode contribuir com o desenvolvimento da sociedade criando uma 
corrente humana que navega na grande rede em prol de ações para o bem-estar coletivo de milhões de 
pessoas. A partir desse prisma, é que esta comunicação se faz oportuna, primeiro face à emergência de 
haver na academia diálogos a respeito da dimensão do software livre dentro da discussão emergente das 
TIC. Segundo pela importância de ser apresentado o conceito e ações, mas também as barreiras políticas 
que desemboca sobre a tecnologia emancipatória do Software Livre com relação aos seus (des)encontros. 

PALAVRAS-CHAVE: educação, tic, software livre
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1. INTRODUÇÃO    

Este trabalho é parte da minha interação com software livre. O software livre se 
organiza através do Movimento do Software Livre (MSL). A formação do MSL teve início nos 
anos 80 e se espalhou pelo planeta levado pelas redes digitais. Em 2006, 2007, 2008 e 2009 
fomos ao Fórum Internacional de Software Livre, todos realizados na cidade de Porto Alegre/RS. 
O desejo sempre foi cada vez mais conhecer as práticas, os anseios e as estratégias que giram em 
torno desses dois sujeitos, de um lado o Software Livre de outro o MSL. Ficar atualizado a 
respeito do avanço que o movimento faz a cada ano a favor da liberdade, entenda-se liberdade
como ter direito de acesso às tecnologias e, que isso, possa traduzir-se em democratização e 
universalização delas. Enfim, as tecnologias a serviço de todos. A forma de organização do MSL 
lembra o movimento dos hackers para desenvolver a rede mundial no início do surgimento da 
Internet, “quando todos os softwares eram livres e os seus usuários ainda eram, na sua maioria, 
pioneiros no desenvolvimento de tecnologias, trabalhando em universidades e centros de 
pesquisa, onde acabaram por constituir toda aquela cultura da rede, influenciadas pela ideologia 
libertária dos movimentos sociais dos anos 60” (BOLAÑO; MATTOS, 2009, p. 15). 

2. SOFTWARE LIVRE 

O termo Software Livre Refere-se à liberdade que o usuário tem de executar, distribuir, 
modificar e repassar as alterações de um programa de computador para quaisquer pessoas. Seja 
um sistema operacional ou qualquer outro programa de computador com código fonte aberto não 
será necessário pedir permissão ao autor que o desenvolveu. Para garantir tais liberdades, a 
maioria dos programas de código fonte aberto carrega em si a licença GPL, mas fique sabendo 
que também existem outras licenças. As licenças do tipo GPL cujo qualquer programa de código 
fonte aberto pode ser licenciado garante a certeza dessas liberdades - embora não signifique que 
todo ou qualquer programa desse tipo seja gratuito, mas isso é outra questão. Por essa razão, 
notamos que há uma discussão que permeia as comunidades dos adeptos e defensores do 
Software Livre que é justamente a questão do Software Livre ser livre e/ou gratuito. Lembramos, 
que “seus maiores adeptos e defensores são os hackers, um grande número de acadêmicos, 
cientistas e os mais diferentes combatentes pela causa da liberdade” (SILVEIRA, 2004, p. 5). 
Mesmo admitindo que os sistemas operacionais livres e os aplicativos livres disponíveis no 
mercado estejam a servir muito mais o capital com a redução dos custos com o trabalho 
intelectual (BOLAÑO e MATTOS, 2004), muitos dos seus adeptos e defensores se articulam em 
benefício do Software Livre contrariando toda lógica do capital. 

A postura, contrária à lógica do capital dos adeptos e defensores do Software Livre, 
permite-nos dizer que o Software Livre, de certa forma, traz no seu bojo filosófico, a concepção 
de ferramenta de intervenção social, isto porque, possibilita a liberdade do conhecimento. Fato 
que não o descarta mesmo estando inserido na conjuntura econômica do capital, da possibilidade 
dele apresentar-se como ferramenta de transformação capaz de emancipar o cidadão, 
comunidades e nações. Esse potencial tem sido observado a partir da forma como ele tem atuado 
junto às comunidades mais carentes, aquelas que necessitam se inserir no mundo tecnológico e 
excludente da sociedade atual. Nesse sentido, ainda se mantêm as esperanças de construção de 
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uma sociedade mais igualitária de acesso as TIC para todos, principalmente, a partir da produção 
de Software Livre, decorrente da mobilização das comunidades que o defendem como solução 
tecnológica para esse fim.

Tais comunidades de grupos interventores da sociedade lutam por liberdade.  

Lutam por uma liberdade não só da democratização e universalização das TIC, mas, 
paralelamente, demonstram lutar por uma sociedade auto-sustentável tecnologicamente. Dessa 
forma, contribuem para a “criação” de uma inteligência coletiva voltada para o conhecimento 
amplo das tecnologias e dos seus processos computacionais, capazes de criar uma corrente de 
solidariedade que viaja no tempo-espaço e se materializa em cada gesto de ação-política de luta 
e, também, de resistência contra as políticas do governo que insiste em manter o status quo
social. Estamos nos referindo às políticas públicas de pouco alcance, estas têm servido apenas 
para aprofundar o fosso social existente, por não dá direitos as camadas mais carentes da 
população de ter direitos. Nesse caso, o que vemos, mais e mais, é o aumento da distância entre 
aqueles que têm e os que não têm acesso às TIC. Apesar do Software Livre está na ordem do dia 
do sistema capitalista, acreditamos no potencial dele se colocar em detrimento a outros modelos 
de software não-livres que são oferecidos comercialmente. Como salienta Rodrigues (2003): 
“comprar softwares [não-livres] é como comprar cadeado” (p. 54, grifo nosso). Estes são 
registrados com licenças que coíbem o caráter do direito de liberdade e, com isso, tira do cidadão 
dois direitos fundamentais: “o direito a conhecer, a conhecer o que já se conhece, e o direito a 
conhecer o que ainda não se conhece”, (FREIRE, 2002, p. 22). 

De acordo com o pensamento freireano, acreditamos que o Software Livre se coloca 
através do seu caráter solidário e interventor social como uma ferramenta que pode possibilitar a 
dualidade do conhecer a que Freire se refere. Certa vez, ele discursava para poucas centenas de 
Militantes do MST1, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lhes dizendo: “eu acho 
que uma séria transformação revolucionária da sociedade terá, se ela for realmente democrática, 
se ela for radical, se ela for às raízes, ela terá que oferecer ao povo, ela terá que democratizar o 
saber” (FREIRE, 2002, p. 24). Esta é também uma das intenções que enxergamos a partir da 
concepção do uso do Software Livre. Ou seja, os adeptos e defensores do Software Livre, 
espalhados pelo planeta formam comunidades, esta por sua vez, forma o MSL em defesa do 
Software Livre. Democratizar o saber para quem as requisita, este é o “lema”. Quando não, eles 
querem pelo menos oferecer condições aos cidadãos de ter acesso às TIC. Por exemplo, uma 
ferramenta utilizada pelos brasileiros como solução gratuita para aqueles que desejam fazer 
serviços de digitação de textos, planilhas eletrônicas, apresentações, entre outras coisas, é o 
Br.Office - ferramenta de alto nível, com recursos informáticos livre das amarras das licenças 
pagas - ele é o projeto brasileiro do Openoffice.org. Embora, por trás do projeto OpenOffice.org 
exista uma grande empresa capitalista que o financia - Sun Microsystems. A empresa também 
disponibiliza para o mundo a filosofia Java, o Java é uma das mais admiradas linguagem de 
programação orientada a objeto do planeta, foi desenvolvida na década de 90, hoje ele é 
disponibilizado gratuitamente. Outras tecnologias são disponibilizadas de forma gratuita e, às 
vezes, de código fonte aberto também, é o caso do OpenSolaris, MySql entre outras.  

1 O MST é um movimento socioteritorial, esta é a idéia principal plantada. O livro Gênese desenvolvimento do 
MST: Caderno de Formação nº 30 (1998) traz em linhas gerais que o MST é um movimento de massa que articula 
todos os Trabalhadores Rurais Sem-Terra para conquistá-la e para trabalhar nela através do processo de 
territorialização. 
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Mas, especificamente, pensando na filosofia da comunidade do Br.Office, podemos dizer 
que, em linhas gerais, que essas filosofias libertárias seguem a filosofia do manifesto Debian: 
permanecer 100% livre; não retribuir à comunidade de software livre; priorizar os usuários e o 
software livre. É preciso acrescentar que o Linux GNU/Debian foi propulsor dessa história 
solidária e coletiva de ajuda a milhões de pessoas. O Debian, assim como a família o Ubuntu – 
software operacional livre baseado no Debian –, é distribuído sob a licença GPL e o Br.Office 
sob a licença LGPL. O retrato disso é que o desenvolvimento do Br.Office permite também a 
associação de códigos de programas que não estejam sob as licenças GPL ou LGPL, incluindo 
software proprietário - não-livres. Esta permissão é vista por muitos adeptos e defensores do
Software Livre como uma prática invasiva e, portanto, perigosa. Devemos ressaltar que embora 
haja diferenças filosóficas entre as comunidades Br.Office e Debian, elas pertencem a uma 
contracultura a favor de um poder emergente sistematizado por um novo processo ou 
desdobramento de um grande processo de luta política e econômica. Então, sem dúvida alguma, 
temos que considerar o poder emancipatório de liberdade que elas incorporam entre si, já que são 
sujeitos que vivem a defender práticas solidárias. Nesse sentido, tanto o MSL quanto o Software 
Livre entram para uma perspectiva mais humana e popular da tecnologia como interventores 
sociais que buscam melhores condições de vida para a sociedade.   

A partir daí, observamos que na maioria das vezes o Software Livre tem dado subsídios 
tecnológicos a indivíduos desassistidos. Na área da “Educação especial”, por exemplo: ele está 
servindo como ferramenta de inclusão social e educacional de alunos com deficiência visual. 
Uma dádiva, que a sua filosofia libertária de promoção do bem-estar social pode oferecer, já que 
os softwares não-livres com a mesma finalidade são muitos caros e, portanto, de pouco acesso,
tanto para as escolas quanto para os alunos carentes e, mais ainda, para alunos especiais das 
classes pobres. O importante desse aspecto é a sustentação do caráter de liberdade existente no 
Software Livre que pode possibilitar o direito ao cidadão de construção de novos saberes, mesmo 
para aqueles que são excluídos naturalmente do processo educativo. Assim, a perspectiva mais 
humana e educativa das tecnologias, na experiência do Software Livre na vida de alunos 
excluídos e, conseqüentemente, na vida dos sujeitos das camadas mais pobres das sociedades, 
passa por algumas linhas: “as linhas dos sonhos, de ilusões, de desilusões, de esperanças e 
desesperanças, de dúvidas, de anseios, de medos também, de dor, de gostos, de cores, de 
alegrias” (FREIRE, 2002, p. 28).  

Essas linhas se aproximam em alguns momentos e se distanciam em outros para construir 
um único saber em que se unem, evidentemente, “prática e teoria”. A prática vem da 
solidariedade empregada no Software Livre, da vontade que nasce da prática de cada um dos 
seus adeptos e defensores a favor do coletivo universal, a teoria vem do conhecimento teórico, da 
formação científica e tecnológica que eles recebem e necessitam para prosseguir na luta para 
manter a sua filosofia sempre presente. Quando falamos de prática e teoria lembramo-nos de 
Freire (2002) que diz não é possível separá-las, pois “não há prática sem teoria e não há teoria 
que não se submeta ao ajuizamento da prática” (FREIRE, 2002, p. 28). Nesse contexto, a 
possibilidade libertadora ou não dessa poderosa ferramenta de caráter libertário, traduzidas no 
caráter humano e educativo das tecnologias, pode estar condicionada aos saberes que se formam 
e se somam às práticas e às teorias para a formação e consolidação cada vez mais da identidade 
política e social do MSL. É assim que o Software Livre fará sentido como possível ferramenta de 
transformação social. 
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Pensando dessa forma, o MSL, que se trata de um movimento de contracultura, pautado 
na opção colaborativa dos seus membros a favor da disseminação da cultura libertária do 
Software Livre, tem como função não só denunciar a “exclusão” como também a de se colocar 
na dinâmica das mudanças sociais via Software Livre para a construção de uma sociedade 
pautada no bem-estar coletivo, amenizando, assim, as fronteiras do grande fosso social existente 
onde cada vez mais o acesso às tecnologias tem se tornado muito difícil. Desse modo, essa 
ferramenta livre, através do MSL, coloca-se como uma entidade representativa de um contra-
senso que foi gerado pela ideologia pertinente aos seus milhares de adeptos e defensores 
espalhados pelo mundo, pelo Brasil e por Sergipe.  

2.1 Os obstáculos políticos do software livre 

Infelizmente, pelo mundo, principalmente, pelo Brasil e por Sergipe, ainda são milhões 
de cidadãos que não se beneficiam com as políticas do governo de combate à exclusão digital. 
Daí, a importância do MSL através do Software Livre de estarem contribuindo para o surgimento 
de uma nova ordem social de acesso às TIC e, também, de emancipação tecnológica que garanta 
os direitos de todos os cidadãos a ter esse tipo de acesso. As camadas populares, de certa forma, 
através dos movimentos sociais, movimentos de bairros, sindicatos entre outros têm lutado por 
uma liberdade participativa das decisões do Estado e, por conta disso, levantam as bandeiras da 
cidadania e da democracia, categorias centrais para se alcançar um bom nível de emancipação 
social perante o Estado, para que tal nível de emancipação possa levá-los de fato a ter acesso as 
TIC, as tecnologias e ao Software Livre. São esses grupos interventores que reivindicações 
através de ações políticas mudanças sociais, políticas e econômicas em prol de um mundo 
melhor.

Nessa conjuntura, a liberdade do conhecimento, inerente ao caráter libertário do 
Software Livre ao se deparar com a luta desses grupos interventores, traduz-se, a nosso ver, 
numa mediação pedagógica entre Educação política e conhecimento. Isto porque acreditamos 
que somente pelo viés da Educação será possível se alcançar possibilidades de mudanças na 
estrutura social estabelecida, que é hegemônica. Tais mudanças terão de ser capazes de mudar a 
situação atual de cerceamento, por conta do abuso de poder, de autoridade ou de força, dos 
direitos dos cidadãos, por parte do Estado. Nesse sentido, nos apropriamos da Educação como 
possibilidade de processo de “mudança social”, que por sua vez se sustenta numa “utopia geral, 
concebida como a antecipação de uma sociedade melhor do que a presente, de respeito mútuo, 
autonomia e solidariedade”, (GOMEZ, 2002, p. 109). Por isso, que não falamos de qualquer 
Educação, mas de uma Educação pautada no desenvolvimento político do cidadão.  

Aqui, destacamos alguns elementos da Educação freireana: cooperação, comunhão, 
comunicação, informação, liberdade e consciência humana, elementos que sinalizam a Educação 
como prática de liberdade tão defendida por Freire. Como ele mesmo diz: “A liberdade, é uma 
conquista, e não uma doação”, (FREIRE, 2001, p. 34). Daí, a importância dos grupos 
interventores da sociedade, bem como dos adeptos e defensores do Software Livre assumir cada 
vez mais uma postura de luta pela liberdade, não só pelo viés das tecnologias, mas acima de tudo 
pelo viés de uma Educação alternativa e, portanto, mais plural. Pautada pelo propósito de formar 
novas consciências, a partir do entendimento político e econômico do que os cercam. Pois, 
“quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa 
realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um 
mundo próprio: seus e suas circunstâncias” (FREIRE, 2005a, p. 30). 
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Este é o desafio que não só os grupos interventores têm, a exemplo do MSL, mas todos 
os seres humanos têm de assumir em suas próprias vidas pelo viés da Educação. É pela Educação 
que se desenvolve uma consciência crítica permitindo ao homem reconhecer a realidade que o 
cerca e, assim, transformá-la. Com isso, libertar-se das amarras a ele impostas. Portanto, faz-se 
cada vez mais urgente uma Educação que rompa com a alienação e as subordinações presentes 
da Educação vigente. Como diz (MÉSZÁROS, 2005) uma Educação para além do capital. Daí 
surge à urgência de alinhar a possível liberdade concedida pela Educação à consciência humana 
e, portanto, política acima de tudo. Desse modo, a consciência, que nasce a partir da filosofia do 
Software Livre, ou melhor, que nasce a partir da base norteadora de sua Educação política, a 
nosso ver, é o conhecimento das coisas em si e o conhecimento para refletir sobre ele mesmo 
através do processo de mudança social. A ideologia que nasce a partir desses sujeitos coletivos 
organizados nos seus grupos interventores forma uma consciência crítica, mediante a qual advêm 
certas razões que explicam a maneira como “estão sendo” os homens no mundo.  

Todavia, esses sujeitos coletivos, homem e sujeito-cidadão são os frutos da consciência 
política: o indivíduo situado nas relações sociais com seus direitos e deveres, relacionando-se 
com a esfera pública do poder e das leis para transformar sua realidade. A partir daí, orientado 
pelo pensamento freireano, tais sujeitos coletivos precisam partir de suas possibilidades para 
serem eles mesmos, (FREIRE, 2005b). Isto porque, não podemos imitar o que não somos, temos 
que trilhar os nossos próprios caminhos de possibilidades. Consideramos, então, que a produção 
de conhecimento e o acesso as tecnologias computacionais advinda do Software Livre, não nasce 
do vazio, mas, principalmente, das experiências do engajamento político dos seus adeptos e 
defensores por transformá-lo numa ferramenta de ação-política humana e educativa. As 
experiências a que nos referimos são as acumuladas através das informações que circulam pelas 
comunidades em redes digitais que acabam se transformando num processo coletivo de ensino e 
de aprendizagem, fazendo que o Software Livre seja considerado a princípio uma tecnologia 
popular de princípios humanitários pelos seus sujeitos (adeptos e defensores). Entendemos que 
os sujeitos a que fazemos referência são os indivíduos tomados em suas relações reais com os 
grupos, as classes e o conjunto da sociedade. (MARX, 1975). 

Essas relações sociais dotadas de experiências na prática são os atos que se transformam em 
ações desenvolvidas pelo MSL. Onde existir Software Livre instalado, consideramos que seja 
um lugar “rico”, rico em solidariedade e cooperação, recíproca de ajuda mútua, onde a dinâmica 
do dia-a-dia desses lugares se traduz em novos atos de produção de conhecimento e, também de 
produção de novas consciências libertárias. Na verdade, as dinâmicas desses lugares traduzem-se 
também “numa forma de interação, pela qual os dois elementos que nela entram são 
modificados: situação e agente” (DEWEY, 1978, p. 14). Partindo desse pressuposto, ambos são 
atingidos ora como situação de uma ação, ora como agente de uma ação proporcionada pela 
presença maior do Software Livre. Face à realidade que permeia o tema da comunicação: 20 
ANOS DE SOFTWARE LIVRE: (DES)ENCONTROS, tanto as TIC quanto a tecnologia do 
Software Livre associada à produção de conhecimento e de acesso as tecnologias levam-nos a 
reflexões que incluem pensarmos o papel do Estado, o papel da Educação e o papel da sociedade 
na construção desses sujeitos interventores da sociedade.  

Com referência ao que acabamos de mostrar, é consensual, entre muitos estudiosos - 
Castels (2007) tem sido um desses estudiosos -, que a preocupação com a produção de 
conhecimento e com o acesso as tecnologias, principalmente, sob o prisma da democratização e 
universalização da TIC, na concepção atual da Sociedade da Informação e a partir das TIC, ou 

00100010



melhor, a partir do paradigma tecnológico e informacional que envolve a sociedade atual, 
assume uma importância crescente nos diversos seguimentos estruturais da sociedade. Para
Schaff (1995), por exemplo, as três últimas décadas do século XX, mostraram as sociedades em 
meio a uma acelerada e dinâmica revolução das TIC. Essa acelerada revolução das TIC a partir 
do desenvolvimento da microeletrônica remonta a nosso ver dois enormes perigos: o primeiro 
está na tecnologia e na técnica quando elas passam descaracterizar a vida natural dos indivíduos, 
tornando-os “escravos” delas. Os indivíduos, então, têm suas vontades subsumidas pelo regime 
do sistema e ficam à mercê das indústrias das necessidades humanas. 

Hoje são muitos os indivíduos que deixam de comunicar-se com o outro, simplesmente, 
porque se sentem fora do contexto do consumismo das novidades tecnológicas, por exemplo, 
escrever uma carta e remetê-la é, no mínimo, encarado, como ultrapassado. O segundo perigo 
está nos aspectos da influência da tecnologia e da técnica na vida natural dos indivíduos para 
uma dimensão não mais alcançável, uma vez que as transformações da ciência em conjunto com 
elas (tecnologia e técnica) e com as conseqüentes transformações na produção e nos serviços 
conduzem de certa maneira transformações também nas relações sociais. Apesar dos perigos, as 
TIC devem ser usadas como ferramenta de apoio para facilitar a vida dos indivíduos no sentido 
de emancipá-los de processos profundos de exclusões sociais onde, principalmente, o acesso à 
informação e à produção de conhecimento através delas sejam privilégios de poucos. Não 
podemos aceitar, por exemplo, que as TIC possam interferir no caráter humano de convívio 
fraterno, solidário e ético-moral entre os indivíduos, como também interferir no reconhecimento 
da subjetividade humana como intransponível de qualquer razão. Nesse caso, para aqueles que 
vêem nas tecnologias a chave para a solução dos problemas sociais, inclusive de Educação, 
concordamos com Freire, que se reportando à falsa concepção do humanismo, diz que o 
humanismo e tecnologia não se excluem embora veja na tecnologia a razão dos males do homem 
moderno.

Se o meu compromisso é realmente como o homem concreto, com a causa de 
sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da 
ciência, nem da tecnologia com as quais me vou instrumentando para melhor 
lutar por esta causa. Por isso também não posso reduzir o homem a um simples 
objeto da técnica, a um autômato manipulável. (FREIRE, 2005a, p. 22-23, grifo 
nosso). 

É, dentro dessa lógica, que ousamos dizer: o Software Livre como ferramenta que 
promove o acesso à informação e à produção de conhecimento poderá apresentar-se não como 
controle das consciências, mas ao contrário, por meio do seu caráter filosófico e educativo, 
poderá colocar-se no seio das subjetividades humanas como uma forma possível de maximizar 
os saberes libertadores dos indivíduos. As TIC devem sim, associar-se aos grupos que urgem por 
mudanças, para construir com Educação política de ideário político diferenciado, para formar 
homens e ao mesmo tempo formar cidadãos conscientes. Vale ressaltar que o alcance que hoje
tanto o MST aqui no Brasil quanto o Movimento Zapatista2 no México tem só foi possível 

2 O Movimento Zapatista inspirou-se na luta de Emiliano Zapata contra o regime autocrático de Porfirio Díaz que 
encadeou a Revolução Mexicana em 1910. Os zapatistas tiveram mais visibilidade para o grande público a partir de 
01 de janeiro de 1994 quando se mostraram para além das montanhas de Chiapas com capuzes pretos e armas nas 
mãos dizendo Ya Basta! (Já Basta!) contra o NAFTA (acordo de livre comércio entre México, Estados Unidos e 
Canadá) que foi criado na mesma data. O movimento defende uma gestão democrática do território, a participação 
direta da população, a partilha da terra e da colheita. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_zapatista>. Acesso em: 20 de agosto de 2009
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através de uma Educação, em linhas gerais, que deu suporte ao ideário de luta e resistência deles. 
A Educação política acima de tudo desenvolvida dentro desses dois movimentos é a grande 
responsável pela transformação social promovida pela voz de cada um dos seus militantes. Nesse 
sentido, as TIC devem ser vistas como ferramentas de engajamento político, no questionar o 
papel do Estado, promover a liberdade de expressão, de informação e de conhecimento e, 
também, de estabelecer novos limites para a formação do homem.

O cão e a árvore são inacabados, mas o homem se sabe inacabado e por isso se 
educa. Não haveria Educação se o homem fosse um ser acabado. O homem 
pergunta-se: quem sou? De onde venho? Onde posso estar? O Homem pode 
refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa 
realidade: é um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-
reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante 
busca. Eis aqui a raiz da Educação, [eis aí a raiz das questões que permeiam o 
Software Livre e o MSL, a Educação suplantada na filosofia deles poderá 
potencializar o poder de contracultura que eles exercem]. (FREIRE, 2005a, p. 
47, grifo nosso). 

2.2 A posição política do Software Livre

O conhecimento produzido pelos adeptos e defensores do Software Livre e pelos grupos 
interventores da sociedade é parte fundamental de seu poder e poderá crescer caso cada vez mais 
eles incorporem as TIC nas suas atividades cotidianas de Educação para a produção de 
conhecimento. Pois, o conhecimento tem presença garantida em qualquer projeção que se faça 
do futuro da humanidade (GADOTTI, 2000), embora no Brasil não possamos, ainda, falar de 
uma Sociedade do Conhecimento. Usamos conhecimento na perspectiva cognitiva do saber 
humano, capaz de possibilitar transformações sociais e culturais em uma sociedade. Esse
conhecimento tem como fio condutor a Educação que é dada no contexto de cada um de nós, 
transformando-nos em cidadãos livres e conscientes. Livres na medida em que temos escolhas e 
conscientes porque a partir daí somos cientes da realidade que nos cerca. Como já foi dito
anteriormente, os adeptos e defensores do Software Livre empregam essa ferramenta por conta 
do caráter libertário a favor do conhecimento coletivo e não individualizado.  

Fato observado por nós a partir da experiência de trabalhar com o Software Livre, de
trabalhar com adeptos e defensores do Software Livre, de trabalhar com grupos interventores da 
sociedade – os movimentos sociais. As respostas que obtivemos a partir dessas vivências, nos 
asseguram em dizer que as TIC, como conjunto de tecnologias modernas que incorpora o 
conjunto também o Software Livre, abrem caminhos de possibilidades na recomposição da 
sociedade a favor de uma sociedade igualitária. O Software Livre se deixa doar e, dessa forma, 
contraria a forma como o sistema vigente está organizado.Portanto, concordamos com Lima 
(2002, p. 55) quando ela, referindo-se à democratização e universalização Internet, 
especificamente, diz: “a rede pode ser uma grande ágora, desde que socializada” (grifo  

nosso). Parafraseando-a, afirmo que não só a Internet, mas as TIC de modo geral podem 
se tornar uma grande ágora, desde que também socializadas – democratizadas e universalizadas. 
O Software Livre também, desde que divulgado e compartilhado coletivamente como opção 
tecnológica interventora da sociedade. 

3. OUTRAS PALAVRAS SOBRE O SOFTWARE LIVRE
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Entendida como ferramenta de cunho sócio-cultural, o Software Livre é capaz de 
socializar os conteúdos mentais de milhões de coletividades. A presença do Software Livre na 
vida dos grupos interventores, como, por exemplo, do MST pode abrir para eles um novo espaço 
para conquistar direitos e liberdade. Dessa forma, os grupos interventores da sociedade “podem 
criar asas e voar para um universo gerador e transformador do real”, (LIMA, 2002, p. 44). Para 
Bernal (2002, p. 311) ao falar de tecnologias, sobretudo as TIC, diz que elas “rompem com a 
lógica dos espaços e geram novos conceitos do chamado espaço-mundo”, (tradução nossa). 
Esses espaços-mundo condicionados pela presença das TIC são novos palcos de enfrentamentos 
que tais grupos precisam apropriar-se para dominá-los e com isso utilizá-los como uma das 
formas, por exemplo, de diminuir a distância que há entre eles e a sociedade. Enfim, nessa 
lógica, o Software Livre pode está (re) criando novos contextos de luta e, possivelmente, de 
resistência. Porém, mais do que ter clareza das modificações ocorridas e/ou que podem ocorrer 
por conta dele, é necessário pensar como pode ajudar aos grupos na transformação social no que 
tange à luta por conquista de mais direitos.  
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RESUMO 

Este estudo tem como foco a Educação Ambiental (EA) e sua relação com o ensino de Ciências. 
Apresenta como objetivo geral revelar como a Educação Ambiental está inserida dentro do conteúdo 
programático do componente curricular de Ciências do Ensino Fundamental, de uma escola privada no 
interior do Rio Grande do Norte (RN). Ao observar as mais diferentes definições, a Educação Ambiental 
consiste em um processo permanente de formação que busca desenvolver conhecimentos e habilidades 
na intenção de favorecer ao homem à aquisição de valores e o desenvolvimento de atitudes necessárias 
para lidar com as questões ambientais e consolidar respostas sustentáveis ao meio. Desta maneira, a 
partir dos estudos de Amaral (1995); Maknamara (2009) e Reigota (1999) foi possível compreender 
como se dá a interação da EA com a disciplina em questão, respectivamente pelas modalidades básicas, 
o seu desenvolvimento e as concepções empregadas pelos docentes.  A pesquisa foi desenvolvida de 
acordo com a abordagem qualitativa, onde o cenário na qual desenvolveu-se foi  a Escola Nossa Senhora 
das Graças, instituição privada, localizada na cidade de Florânia. Participaram da investigação 10 jovens 
do nono ano do ensino fundamental. O instrumento utilizado para a construção dos dados foi o 
questionário. A análise mostrou que 80% dos alunos participantes indicaram as Ciências Naturais como 
sendo uma das disciplinas pela qual eles mais se interessavam. Dos temas acima que envolvem a 
disciplina, com 80% de aceitação, “Meio Ambiente” foi o que os alunos disseram ter mais afinidade.  

Palavras-chave: educação ambiental, ensino de ciências, ensino fundamental. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação hoje se constitui como importante prática no processo de formação do cidadão. Por 
meio dela, tem-se a possibilidade de se construir métodos eficazes que torne o comportamento dos 
cidadãos, principalmente aqueles com valores morais erguidos numa visão capitalista, mais solidário e 
consciente, no que diz respeito a si mesmo, ao outro, e ao meio. 

 

Nesse contexto, tornou-se consensual a ideia de que a Educação, 
particularmente aquela desenvolvida em âmbito escolar, teria a incumbência 
de reorientar nossas formas de relacionamento com o restante da natureza, 
destacando-se a necessidade do desenvolvimento de uma educação ambiental 
(MAKNAMARA, 2009).  

 

Deste modo, quando a educação é voltada para o meio ambiente, o que se pretende é que a 
internalização de conhecimentos, atitudes éticas, favoreçam a criação de uma sociedade planetária. 
Pretende-se, portanto, expandir esses conhecimentos para que não apenas os profissionais da área, ou 
áreas afins detenham esses saberes, mas, sobretudo que eles envolvam a coletividade, possibilitando a 
superação da cegueira que tem afetado o equilíbrio natural do planeta. 

Assim, Dias (2004, p. 100) acredita que “a Educação Ambiental seja um processo por meio do 
qual as pessoas aprendam como funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e 
como promovemos a sua sustentabilidade”. 

No que se refere à internalização da educação ambiental dentro de sala de aula é que ela 
continua sendo pouco evidenciada nos currículos que embasam o processo formativo, isso porque, a 
percepção que se tem dessa área do conhecimento ainda é limitada, na maioria das vezes, sendo 
visualizada como um campo a ser estudado apenas por biólogos, geógrafos e demais profissionais que 
lidam com a esfera ambiental.  

Certamente a abordagem disciplinar não dá conta da EA.  Desta forma, o modelo de ensino 
centrado nas disciplinas impossibilita a concepção do todo, reduz a ação do professor a um monólogo 
informativo e culmina numa situação em que ocorre apenas o conhecimento acadêmico, que não 
corresponde aos diferentes interesses e necessidades dos educandos (FERREIRA; ROSSO, 2009). 

É com esse aspecto que a EA está inserida no cotidiano e nos currículos em muitas instituições 
de ensino, seja em escolas públicas ou privadas. No entanto, é possível intervir de forma simples e 
eficaz, compreendendo-a e trabalhando-a. Portanto, essa necessidade de relacionar a Educação 
Ambiental e a educação científica pode ser suprida nas instituições escolares, já que essas se constituem 
como espaços de formação, de ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. 

 Sendo assim, o desenvolvimento dessa pesquisa justifica-se pela necessidade, conforme rege a 
nossa constituição, de garantir um espaço para o estudo do meio ambiente de forma significativa. Deste 
modo, é que a pesquisa mostra como a EA vem se desenvolvendo, quando se trata dos temas 
relacionados com as questões ambientais.  

O objetivo principal do estudo é revelar como a Educação Ambiental está inserida dentro do 
conteúdo programático do componente curricular de Ciências do Ensino Fundamental, de uma escola 
privada no interior do Rio Grande do Norte (RN). Deste modo, buscamos aplicar um questionário como 
instrumento de coletas dados, diagnosticar como eles compreendem os conceitos sobre meio ambiente 
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aprendidos em sala de aula, verificar como é caracterizada a relação do ensino de ciências e a EA, assim 
como, a metodologia empregada à disciplina pelo professor. 

É uma pesquisa exploratória-descritiva com um enfoque qualitativo. A Escola Nossa Senhora das 
Graças (ENSG), em Florânia/RN, é o cenário da pesquisa e tem como sujeitos, alunos do 9º (nono) ano 
do ensino fundamental. O questionário foi a ferramenta de coleta de dados usada, e que, ao serem 
analisados descritivamente pudemos obter os resultados compilados e suas respectivas interpretações. 

2. CONHECENDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 A legislação brasileira define a Educação Ambiental como processos por meio do qual o 
individuo e a coletividade constroem valores sociais, habilidades, competências, atitudes e os 
relacionados à conservação do meio ambiente, que por sua vez, é compreendido como bem de todos, 
essenciais à boa qualidade de vida humana.  

Sendo assim, a lei – Nº 9.795/99 – que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Em seu Capítulo I, art. 1º esclarece: 

 

Entende-se por educação ambiental 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 como uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade (BRASIL, 2009, p. 210). 

 

 Para Dias (2004), afirma que a Educação Ambiental constitui-se enquanto um processo de 
formação de cidadãos, que realiza estudos acerca do ambiente biofísico e seus problemas, permitindo 
que estes sejam capazes de resolver seus problemas. 

  

A Educação Ambiental é um processo que consiste em propiciar às pessoas 
uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar valores e 
desenvolver atitudes que lhe permitam adotar uma posição consciente e 
participativa, a respeito das questões relacionadas com a conservação e 
adequada utilização dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de 
vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo desenfreado 
(Minini, 2000 apud Dias, 2004, p. 99,100).   

 

 Como podemos observar nas mais diferentes definições, a Educação Ambiental consiste num 
processo permanente de formação que busca desenvolver conhecimentos e habilidades na intenção de 
favorecer ao homem à aquisição de valores e o desenvolvimento de atitudes necessárias para lidar com 
as questões ambientais e consolidar respostas sustentáveis ao meio. 

 A educação ambiental visa contribuir para formação de cidadãos conscientes de suas 
responsabilidades com o meio ambiente, aptos a decidir e atuar em seu meio socioambiental, 
comprometendo-se com o bem-estar de cada um e da sociedade como um todo. Mas para que isso 
aconteça, é preciso que a escola não trabalhe somente com informações e conceitos, ou seja, só na 
teoria, é importante que o tema meio ambiente, enquanto tema transversal e o ensino de ciências 
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sejam ferramentas utilizadas para que o aluno aprenda de forma dinâmica, maneiras para transformar a 
realidade em que vive (SARAIVA, NASCIMENTO e COSTA, 2008). 

Segundo Vilmar Berna (2004, p.18 apud SARAIVA, NASCIMENTO; COSTA, 2008, p. 4): 

 

O ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o 
exercício da cidadania, estimulando a ação transformadora além de buscar 
aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais de melhores 
tecnologias, estimular a mudança de comportamento e a construção de novos 
valores éticos menos antropocêntricos. 

 

 Nesse sentido, o processo educacional constituído a partir da percepção ambiental valoriza toda 
a complexidade dos conhecimentos. Ele envolve uma rede de saberes, constituindo-se a partir de 
conteúdos curriculares interligados, que favorecem a compreensão e resolução das necessidades de 
toda uma vida. 

Dessa forma, defendemos a ideia de que a Educação Ambiental não pode ser desenvolvida 
apenas por meio da construção de leis, concepções e conceitos. É necessário torná-la dinâmica e 
funcional, para isso, a necessidade de se trabalhar a cultura, o imaginário social os valores e a 
organização política e econômica global. Além disso, no que diz respeito ao ensino dessa área, é 
necessário que sejam garantidas as condições mínimas para a aquisição dos conhecimentos e 
habilidades. É preciso, portanto, pensar em metodologias que possibilitem a compreensão, permitam a 
aplicação dos conhecimentos e estimulem os sujeitos a exercitarem a cidadania. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, que trata das questões relativas ao meio 
ambiente, considerando seus elementos físicos, biológicos e os modos de interação do homem com a 
natureza: 

 

 O trabalho da Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os 
alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio 
para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua 
proteção e melhoria (BRASIL, 2000, p. 47). 

 

Essa contribuição consiste no desenvolvimento de um ensino de Ciências no qual o ambiente 
seja gerador e unificador do currículo e disciplina vnbfvhc, configurando este como Educação Ambiental, 
articulando-se com a ênfase no cotidiano, no conhecimento do senso comum e no seu progressivo 
relacionamento com o conhecimento científico (AMARAL, 1995). 

Portanto, Amaral (2001) aponta três modalidades básicas de relação entre a EA e a educação 
científica (Educação Ambiental como apêndice, como eixo paralelo ou como eixo integrador do ensino 
de Ciências), utilizando como critério de análise o papel desempenhado pelo ambiente no currículo e 
pelo ensino da área em questão.  

Quando a EA é desenvolvida como apêndice do ensino de Ciências, o ambiente é concebido 
como complemento dos tópicos do conteúdo programático convencional, sendo, no máximo, o ponto 
de chegada do processo de ensino-aprendizagem. Em outra concepção, o ambiente é entendido em 
função de seus fenômenos naturais ou dos impactos (poluição, queimadas, etc.) provocados pelo ser 
humano, levando ao desenvolvimento da EA como eixo paralelo ao ensino de Ciências. O eixo 
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integrador, esta concepção, na qual o ensino de Ciências é concebido como Educação Ambiental, não há 
distinção entre conteúdos programáticos convencionais e conteúdos ambientais, pois ela se constitui 
mediante uma abordagem que parte do cotidiano do aluno e de suas concepções e experiências prévias 
sobre o assunto (MAKNAMARA, 2009, grifos do autor). 

 

“Atenta-se ainda, para o fato de que, para um melhor entendimento acerca das relações entre 
ensino de Ciências e EA, é preciso, inicialmente, identificar as concepções de Ambiente dos professores 
de Ciências” (MAKNAMARA, 2009, p. 59). Diante dessa menção, Reigota (1999, p. 74), expõe que: 

 

Os professores cuja representação de meio ambiente é antropocêntrica 
desenvolvem uma prática pedagógica centrada na transmissão de conteúdos 
científicos; os de representação globalizante alternam a transmissão de 
conteúdos com atividades inovadoras, enfatizando aspectos não-imediatos do 
meio ambiente; os de representação naturalista identificam o meio ambiente 
com a natureza e assim a sua prática pedagógica está voltada para o 
conhecimento da mesma, preservada ou deteriorada.  

 

 Para assegurar essa complexidade tem-se a necessidade de trabalhar as questões de forma 
significativa, utilizando-se de metodologias que permitam a vivência do conteúdo e consequente relação 
com a vida cotidiana. É preciso que o educando compreenda os problemas que afetam a sua vida e do 
seu entorno, e saiba como atuar mediante as dificuldades identificadas. Nesse caso, sugere-se que os 
princípios chaves – perceber, refletir, diagnosticar e agir -  façam parte dessas metodologias. Assim, os 
saberes ambientais devem ser evidenciados entre os meios educacionais curriculares, sendo percebidos 
dentro de uma análise prática para uma aprendizagem cidadã. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. Segundo estudiosos 
da metodologia científica, como Borgan e Triviños (1987) esse tipo de abordagem apresenta 
características peculiares: possuem o ambiente natural como fonte primária dos dados; em sua maioria 
é descritiva; permite a análise intuitiva dos dados, não se prendendo análises estatísticas; preocupa-se 
primordialmente com o processo e não meramente com os resultados e busca enfatizar o significado. 

Em nosso caso, no processo de seu desenvolvimento, buscou-se diagnosticar a realidade local, 
compreender a dinâmica de sala de aula, bem como a relação estabelecida entre educador, educandos 
e os conhecimentos trabalhados na disciplina de ciências naturais, já que ela, por enfocar as temáticas 
que envolvem o meio ambiente, foi por nós priorizada. 

O cenário da pesquisa é a Escola Nossa Senhora das Graças, uma instituição privada, situada à 
Rua Airton Laurentino, 221, Bairro Paz e Amor, Florânia/RN. O estabelecimento já vem atuando desde 
1995, e hoje se preocupa com a formação dos cidadãos nos diferentes níveis de ensino – Infantil, 
Fundamental I e II e Médio.  

É uma instituição de ensino que não limita o processo educativo à aprendizagem dos conteúdos 
contemplados na estrutura curricular e que prioriza o desenvolvimento de ações de cunho social. Tais 
ações envolvem a participação dos alunos em diferentes espaços por meio de atividades extraclasse, 
como: palestras, aulas de campo, visitações a feiras e gincanas. Destaca-se que com esse tipo de 
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atividade o aluno é estimulado a vivenciar o conhecimento o que torna, na concepção das crianças, 
jovens e adultos, esses momentos mais significativos.  

 
Fotografia 1 – Fachada da escola. 

Fonte: Pesquisa de campo do autor. 
 

Os sujeitos, participantes deste trabalho, são os alunos que compõe o 9º (nono) ano do Ensino 
Fundamental II, da escola descrita. A turma é formada por 13 estudantes dos quais 10 (dez), estão em 
uma faixa etária compreendida entre 13 a 14 anos. No que concerne à questão socioeconômica, estes 
fazem parte da classe social média. Pois, a renda familiar desses indivíduos é compreendida entre 50% 
com renda familiar de 01 (um) a 02 (dois) salários mínimos, 40% de 03 (três) a 05 (cinco) salários 
mínimos e 10% (dez por cento) de 05 (cinco) a 10 (dez) salários mínimos.  Destaca-se que 80% deles 
residem em casa própria; todos têm acesso à pavimentação, ao tratamento de água, esgotos e a coleta 
de lixo (saneamento básico). 

Quanto aos critérios de inclusão delimitou-se que fariam parte da pesquisa os alunos da Escola 
Nossa Senhora das Graças que: 

a) Estivessem regularmente matriculados no 9º ano do ensino fundamental;  
b) Freqüentasse a escola diariamente; 
c) Tivessem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos seus responsáveis; 
d) E os que, tendo sido autorizados, desejassem participar do estudo. 

Dessa forma, foram excluídos do processo, o que não estivessem matriculados; não 
frequentasse a escola; e os que não tiverem sido autorizados para participarem. 

O questionário foi utilizado para coletar os dados, por ser um “instrumento constituído por uma 
série ordenada de questões, respondido por escrito” (MAIA e OLIVEIRA, 2009, p 135), adotado para 
verificar a compreensão dos sujeitos acerca das questões propostas pela pesquisa, no caso desse estudo 
sobre a Educação Ambiental. Construído de forma semiestruturada, sendo este método adotado. 
Apresentava no total 08 (oito) questões que contemplavam questões sobre o ensino de ciências e meio 
ambiente. O mesmo foi aplicado, no turno vespertino, com os alunos do 9º ano, durante o 
desenvolvimento da aula de ciências, ministrada pelo docente da instituição. Para respondê-lo foi dado 
o tempo de 20 minutos, tendo sido ele preenchido no próprio contexto da sala de aula.  

Por se tratar de uma pesquisa do tipo exploratória-descritiva utilizou-se a análise descritiva para 
a compreensão dos dados obtidos. Anteriormente a análise propriamente dita, algumas fases 
precisaram ser cumpridas. Primeiramente foi realizada a compilação dos dados. Essa etapa corresponde 
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ao momento no qual todos os dados obtidos são reunidos. Posteriormente a ela, a preocupação foi de 
realizar uma análise textual, verificando as respostas formuladas pelos alunos, tentando organiza-los 
segundo as questões orientadoras. Finalizando, passou-se a descrever os dados registrados, 
interpretando-os e relacionando-os aos conceitos trabalhados em nosso referencial teórico. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após analisados os dados, observou-se que 80% dos alunos participantes indicaram as Ciências 
Naturais como sendo uma das disciplinas pela qual eles mais se interessavam. Essa preferência foi 
justificada pelo fato de nas ciências serem estudados temas do cotidiano como corpo humano, 
sexualidade e meio ambiente. Para eles, o fato de ser trabalhado diversos conteúdos também favorece 
o gosto por essa área do conhecimento. 

Como podemos observar, o ensino de ciências é reconhecido de forma positiva, isso porque se 
constitui como um saber significativo, já que permite que os alunos reconheçam fatos da realidade e 
construam estratégias para resolvê-las.  Sugere-se, portanto que não apenas as Ciências, mas em todas 
as disciplinas do currículo escolar, os conteúdos sejam evidenciados de forma integrada ao contexto do 
educando. 

Sobre os conteúdos foi perguntado, entre os que envolviam o corpo humano, sexualidade e 
meio ambiente, qual o que eles mais gostam. Dos temas acima citados, também com 80% de aceitação, 
“Meio Ambiente” foi o que os alunos disseram ter mais afinidade. Essa resposta vem reafirmar a 
necessidade de continuarmos investindo nas Ciências, enquanto área multiplicadora. Isso porque, se os 
alunos apontam-na como uma disciplina que eles apreciam, é porque ela merece uma atenção maior, 
algo que possibilite o seu pleno desenvolvimento, sua ampliação. 

Compreendendo que o conceito de Educação Ambiental sofre influências dos conceitos que 
são construídos para o meio ambiente, elaborou-se uma questão sobre esse tema. Ela fazia referência 
ao entendimento que os alunos possuíam acerca do meio ambiente. Das respostas formuladas, em 
média 70%, demonstrou ter elaborado o seu conceito de forma subjetiva, ou seja, a maioria apesar de 
tentar defini-lo, não demonstrou domínio sobre o conteúdo, minimizando-o a um espaço natural, o 
lugar que o homem habita ou descrevendo-o como natureza. 

Contrapondo-se a essas definições Tostes (1994 apud Dulley, 2004, p. 5) esclarece: 

 

Meio ambiente é toda relação como a que se verifica nas reações químicas e 
físico-químicas dos elementos presentes na Terra e entre esses elementos e as 
espécies vegetais e animais; é a relação de relação, como a que se dá nas entre 
os elementos bióticos e abióticos, pois é essa multiplicidade de relações que 
permite, abriga e rege a vida, em todas as suas formas. Os seres e as coisas, 
isoladas, não formariam meio ambiente, porque não se relacionariam. 

 

Outra definição, essa estabelecida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais em seu 9º volume 
– Meio Ambiente e Saúde, temas transversais – indica que “o termo “meio ambiente” tem sido utilizado 
para indicar um “espaço” (com seus conteúdos bióticos e abióticos e suas interações) em que um ser 
vive e desenvolve, trocando energia e interagindo com ele, sendo transformado e transformando-o” 
(BRASIL, 2000, p. 31). 
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Ao ser mencionado sobre os recursos naturais, foi verificado que 70% dos indivíduos detinham 
conhecimento sobre eles, no que diz respeito ao reconhecimento e a identificação. Para os alunos o 
recurso natural, é entendido como um recurso que constitui o meio ambiente como a água, os minerais, 
a vegetação. 

Conforme defende Art (1998) os recursos naturais podem ser entendidos como um 
componente do ambiente que é utilizado por um organismo, e/ou qualquer coisa obtida do ambiente 
vivo e não-vivo para preencher as necessidades e desejos do humano.  

No que diz respeito às questões que indagavam sobre a disciplina de ciências e o meio 
ambiente, foi questionado sobre o que os alunos entendiam do termo problemas ambientais e quais 
eles consideravam mais graves. Apesar de alguns conceituarem os problemas como consequências da 
ação inconsequente do homem no meio, e do modelo econômico que prevê o consumismo exacerbado; 
o uso demasiado dos recursos naturais, a maioria deles, terminou apenas citando aqueles que 
consideravam mais graves – queimadas, desmatamento, efeito estufa, consumismo, buraco na camada 
de ozônio e principalmente a poluição, o que demonstra uma fragilidade no processo de construção de 
conceitos nessa disciplina. 

 

 
Gráfico 1 – Problemas ambientais citados. 

Fonte: Pesquisa de campo do autor. 

 

Diante dessa realidade, fez-se necessário uma retomada sobre essa temática e o 
esclarecimento de que existem diferentes formas de se conceber os problemas ambientais. Uma delas é 
apresentada por Leff (2000 apud Freitas 2003): onde os problemas são de modo eminente sociais, 
gerados e atravessados por um conjunto de processos sociais.  

Dentre os problemas ambientais locais que eles conseguiram identificar em seu contexto 
estavam às queimadas, o desmatamento no entorno da cidade, lixo nas ruas e a poluição sonora. Estes 
são problemas graves que afetam a saúde e o bem-estar da população aumentando os riscos de 
doenças.  

Em virtude dessa realidade é prudente construir estratégias que favoreçam a promoção à 
saúde, principalmente se a compreendermos como estado de plenitude física, mental e social, e não 
somente um estado de ausência de doença. Em Brasil (2000, p. 93): 
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A promoção à saúde se faz por meio da educação, da adoção de estilos de vida 
saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, da 
produção de um ambiente saudável. Está estreitamente vinculada, portanto, à 
eficácia da sociedade em garantir a implantação de políticas públicas voltadas 
para a qualidade de vida e ao desenvolvimento da capacidade de analisar 
criticamente a realidade e promover a transformação positiva dos fatores 
determinantes da condição de saúde. 

 

Por sua vez, no que se refere à qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
define-a como a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 
sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações (SEIDL; ZANNON, 2004). Ao analisar os dados, percebe-se que apenas 50% dos alunos são 
condizentes com o conceito evidenciado e que o outro grupo dos participantes, demonstrou 
dificuldades para definir o seu significado. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi notório perceber neste estudo que a educação ambiental é uma forte aliada quando inserida 
dentro do currículo escolar para a promoção de um maior entendimento de como o Meio Ambiente e os 
temas relacionados são, funcionam e interagem com o ser humano, como eixo integralizador. Dessa 
forma, a disciplina se enquadra como um eixo paralelo, pois os assuntos abordados sobre meio 
ambiente têm um direcionamento que expõe temas do cotidiano. Assim, a representação do docente é 
antropocêntrica porque releva mais as conteúdos científicos. 

Assim, também foi possível compreender que a EA é trabalhada de forma internalizada na ENSG, 
mas com uma defasagem diante da discussão realizada na análise de dados. Tendo em vista que, essa 
iniciativa não deixa de ser válida e sim, serve de incentivo para que o aprimoramento, não só do ensino 
de Ciências, mas de todos os outros componentes curriculares passem a serem implantados e 
implementados as temáticas ambientais, para que o alunado possa interatuar com as questões 
ambientais seguros das suas convicções atitudinais para com o meio em que vive. 

Enfim, conclui-se, que além do alcance dos objetivos, um referencial teórico pertinente, uma 
metodologia bem aplicada, uma análise de dados crítica que foram subsídios importantes para afirmar a 
Educação Ambiental como fundamental para justificar a problemática que converge ao entendimento 
das interações entre o homem e o meio. No entanto, a EA e o ensino de ciências se unem por um elo de 
afinidade, sendo ela uma vertente da educação importante, que embora ande a passos lentos, não 
aborda com profundidade os conteúdos dentro de sala de aula. Deixando passar despercebida uma 
grande “protagonista” que deveria atuar junto à educação-formal. 
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RESUMO  

Os aspectos referentes à educação infantil são diversos e amplos, tendo como centro das atenções a 
criança, que se tornaram alvo de estudos e objetos de trabalhos das ciências humanas, buscando 
conhecê-la cada vez mais e melhor na faixa etária de zero a seis anos. Descobrir o universo interno das 
crianças é atender seus desejos e anseios e planejar formas de ajudá-las, além de pensar em novos 
métodos de ensino e aprendizagem. Aspectos que nos levam a questionar, de que forma esta ocorrendo 
o processo educativo no âmbito da creche, marcada historicamente por uma visão de propiciar 
segurança e alimentação às crianças, para um novo modelo baseado no cuidar e educar. Neste 
contexto, o objetivo deste estudo é analisar o perfil da educação infantil, a partir de um estudo de caso 
em um estabelecimento de ensino público: a Creche Escola Municipal Breno Agra na cidade de Maceió-
AL, analisando a relação entre família e profissionais no processo de compartilhar cuidados e 
aprendizagem na primeira infância. A natureza da pesquisa é qualitativa, onde se procedeu a um 
levantamento bibliográfico, seguindo-se de aplicação de questionários aos sujeitos sociais da escola, 
sendo gestores, docentes, pais e/ou responsáveis. As análises dos dados no caso dos docentes, denotam 
que os mesmos entendem que existe uma relação entre o cuidar e o educar na educação infantil, de 
acordo com suas experiências vividas na instituição, relatando que o cuidar não vive sem o educar, pois 
ambos estão ligados diretamente de forma a priorizar o desenvolvimento infantil. Assim, se faz 
necessárias reflexões acerca do cuidar e educar no sentido de contribuir para a melhoria continua da 
educação da criança de zero a seis anos de idade. 

 

Palavras-chave: Educação infantil, Creche, Cuidar. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho apresentam-se discussões a respeito de se trabalhar o educar e o cuidar de forma 
interligada na educação, observando a superação da imagem de creches como algo essencialmente 
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assistencialista, que só propiciava segurança e alimentação. No caso da instituição investigada pratica-se 
tanto o cuidar como o educar, como elementos integrantes do trabalho realizado na educação infantil. 

A escola em parceria com a família e a sociedade é reservada o papel de desenvolver a formação da 
criança para a cidadania, envolvendo conhecimentos, atitudes, habilidades, valores, formas de pensar e 
agir contextualizada ao social para que possa participar de sua transformação. É com base 
principalmente nesses aspectos que discutiremos a dimensão de cuidar e educar que, de um ou de 
outro modo, sempre está presente nas relações entre adultos e crianças nas instituições de educação 
infantil. 

A rotina de uma instituição infantil requer determinados cuidados no cuidar, no educar, tratar, 
olhar, tomar conta, nutrir, etc., de acordo com a faixa etária da criança e suas necessidades. Hoje, se 
entende a educação infantil como a educação que se passa em instituições específicas como creches e 
pré-escolas, complementando a ação da família e integrando sistemas de ensino. 

Dentro de uma nova perspectiva, a prática pedagógica amplia-se e a educação deixa de ser apenas 
uma aprendizagem. “Educação não é ciência, mas prática social” (KRAMER, 1994). Adquirindo o título de 
cidadã, a criança é vista como um sujeito histórico, capaz de participar do processo de criação cultural. 
Com isso, hoje, essa concepção mudou e cada vez mais os pais procuram as escolas de educação infantil 
para compartilhar o cuidado e a educação de seus filhos. Perdendo um caráter assistencialista, essas 
instituições passaram por outro processo ao integrar o cuidado da criança e a educação; procurando-se 
integrar o cuidado da criança e a educação, onde o cuidado não se restringe às necessidades biológicas, 
como também a afetiva. 

Aspectos que nos levam a questionar, de que forma esta ocorrendo o processo educativo no âmbito 
da creche, marcada historicamente por uma visão de propiciar segurança e alimentação às crianças, 
para um novo modelo baseado no cuidar e educar. Neste contexto, o objetivo deste estudo é analisar o 
perfil da educação infantil, a partir de um estudo de caso em um estabelecimento de ensino público: a 
Creche Escola Municipal Breno Agra na cidade de Maceió-AL, analisando a relação entre família e 
profissionais no processo de compartilhar cuidados e aprendizagem na primeira infância. 

A creche pesquisada localiza-se no Conjunto Habitacional Benedito Bentes I, formado por diversos 
conjuntos e loteamentos na cidade de Maceió/AL, onde foram submetidos vinte questionários, sendo 
oito aos pais e responsáveis, nove aos docentes e três a equipe gestora, em uma pesquisa de natureza 
qualitativa, através de um estudo de caso descritivo. 

A estrutura do artigo foi organizada em três seções, além da introdução, das considerações finais e 
da referência bibliográfica. Na primeira seção, trata-se dos fundamentos da educação infantil, 
retratando aspectos teóricos: conceitos, aspectos históricos a nível mundial e nacional, além da Lei das 
Diretrizes Básicas da Educação. Na segunda sessão, aborda-se as questões do método da pesquisa, 
caracterizando objeto do estudo e seu desenho, quanto ao tipo de pesquisa e procedimentos da coleta 
de dados. Na ultima sessão, apresenta-se o cuidar e o educar na creche Escola municipal Breno Agra em 
Maceió-AL, discutindo seu perfil e características; a relação cuidar e educar na instituição e 
principalmente a percepção dos seus atores sociais quanto ao seu processo educativo utilizando dados 
primários colhidos na pesquisa de campo.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. Educação Infantil no Mundo 

00340034



A valorização e o sentimento atribuídos à infância nem sempre existiram da forma como hoje são 
concebidas e difundidas, tendo sido modificadas a partir de mudanças econômicas e políticas da 
estrutura social. A família e escola nem sempre existiram da mesma forma. 

Na Idade Média a criança (rica ou pobre) era colocada em outra família para aprender os trabalhos 
domésticos e valores humanos, através de aquisição de conhecimento e experiências práticas. Os 
colégios existentes nesta época, dirigidos pela igreja, estavam reservados para um pequeno grupo de 
clérigos de todas as idades. Um pouco mais adiante, em meados do século XVIII, a visão era ainda 
atrasada, onde se via a criança como um ser irracional, não pensante. (KRAMER, 1992) 

O ponto de ruptura ocorre com a ascensão da burguesia, pois perceberam que era preciso educar a 
criança para desenvolver nela o caráter, além de que sem conhecimentos adequados não poderiam 
levar à frente os estabelecimentos comerciais que iam herdar ou posições sociais, caso os pais não as 
tivessem. Logo as escolas passariam a assumir um papel de transporte para o futuro, de etapa 
preparatória para vida e o trabalho, instrumentalizando a criança para assumir as funções adultas. Deve-
se ressaltar que o modelo da época de prática pedagógica fazia distinção entre os detentores do capital 
e a classe trabalhadora. Caso fosse filho de um abastardo, receberia um ensino era longo e 
aprofundado; sendo filho de trabalhadores braçais, recebia apenas uma educação básica. (Id, 1992) 

Com o advento da Revolução Industrial (século XIX) e o crescimento das cidades, tornou-se cada vez 
maior a necessidade de mão-de-obra para trabalhar nas indústrias. Um grande número de mulheres que 
antes se dedicavam a casa e aos cuidados com os filhos, passou a trabalhar fora de casa, nas indústrias. 
A sociedade encarregou-se do cuidado com as crianças, que permanecia o dia em creches ou 
instituições de cunho assistencialista. Essas instituições deram origem à pré-escola dos dias atuais. (Ibid, 
1992).  

2.2. Educação Infantil no Brasil 

Iniciada no Brasil, no final do século XIX, a educação infantil converteu-se em uma forma de 
combater a pobreza, numa visão estatal e/ou como complementação salarial pela ótica da família. 
Assim, a concepção da educação infantil implementada foi à assistencialista. Surgiram às creches 
populares, denominadas de Casa dos Expostos, servindo para atender não somente os filhos das mães 
que trabalhavam na indústria como também os filhos das empregadas domésticas, mas possuíam 
problemas de qualidade em virtude de priorizar apenas o que se referia à alimentação, higiene e 
segurança pública. 

A partir dos anos 1930 do século XX, com o advento do estado de bem-estar social, aceleração dos 
processos de industrialização e urbanização, manifesta-se elevados graus de nacionalização das políticas 
sociais. Neste momento, a criança passa a ser valorizada como um adulto em potencial, matriz do 
homem, não tendo vida social ativa. (LOPES et al., 2000). 

Na última década do século XX a educação das crianças de zero a seis anos passou por várias 
mudanças, sendo a principal a afirmação do caráter pedagógico das creches e a importância de investir 
na formação dos pequenos desde os primeiros anos. Até 1996, esse assunto cabia apenas às Secretarias 
de Assistência Social e não as Secretarias de Educação nessa faixa, pois havia um problema conceitual, 
impedindo aos gestores públicos perceberem o valor da educação numa faixa etária tão baixa. Por 
muitos anos, acreditou-se que os espaços infantis tinham apenas o dever de cuidar bem dos pequenos 
nas creches, limitando-se fornecer alimentação e higiene. (Id, 2000). 

A educação infantil no Brasil de hoje, apresenta uma nova forma de atendimento nas instituições 
públicas e privadas, a partir das diretrizes do Conselho Nacional de Educação (BRASIL (a), 2005, p. 1), a 
Lei nº 11.114/2005, do dia 16 de maio de 2005, torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos 
de idade no Ensino Fundamental, pela alteração dos Arts. 6º, 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Desta forma, o ensino fundamental passa há ter nove anos e a 
educação infantil atende crianças até os cinco anos de idade.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Objeto do Estudo 

A pesquisa se desenvolveu na Creche Escola Municipal Breno Agra no Conjunto Habitacional 
Benedito Bentes I, na cidade de Maceió/AL (figura 1). O estabelecimento educacional esta localizado no 
segundo maior bairro da cidade, formado por diversos conjuntos e loteamentos, perfazendo uma 
população 78.602 mil habitantes, representando 8,76% da população do município e um quadro 
desigual no perfil sócio-econômico (SEPLAN-AL, 2007). 

 

 
Figura 1 - Visão aérea da Creche Escola Breno Agra localizada no Conjunto Habitacional Benedito 

Bentes 1, município de Maceió/AL – 2010. 

Fonte: http://earth.google.com/intl/pt-BR/ 

3.2. Desenho da Pesquisa 

A natureza da pesquisa é qualitativa, através de um estudo de caso descritivo, apesar das restrições 
em termos de se constituir como uma ínfima amostra da realidade do sistema educacional do município 
tem algumas particularidades como estratégia de pesquisa que merecem ser ressaltadas, conforme 
Martins (2010, p.1): “visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e 
identidade própria. É uma investigação que se assume como particularística, debruçando-se sobre uma 
situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico”.  

O critério de seleção da unidade educacional Breno Agra deve-se a sua posição estratégica como 
creche pública em termo de demanda: localizar-se em bairro com uma população residente equivalente 
a uma cidade, considerando-se o perfil populacional dos municípios do Estado de Alagoas, caso fosse 
emancipado estaria entre um dos cinco mais populosos; além da vulnerabilidade social elevada na 
comunidade, com várias favelas e grotas em torno dos conjuntos habitacionais; além de que, os autores 
receberam apoio incondicional da instituição para prosseguimento do trabalho, sendo disponibilizados 
documentos, instalações e recursos humanos. Para tanto, se procedeu a um levantamento bibliográfico, 
seguindo-se de coleta de dados através da aplicação de questionários aos sujeitos sociais da escola, 
sendo gestores, docentes, pais e responsáveis no segundo semestre de 2010.  
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A seleção dos entrevistados ocorreu pelo envolvimento direto dos mesmos com as crianças no 
ambiente escolar ou domicilio. Foram submetidos vinte questionários, nove aos docentes e três a 
equipe gestora, mediante questionário aberto e oito aos pais e responsáveis, com questionário fechado. 
Os envolvidos na categoria de docentes foram quatro educadoras e cinco auxiliares de salas, que 
relataram em um questionário aberto, sobre o cotidiano da creche e atividades de cuidado; quais 
dificuldades que interferem no aprendizado infantil; condições da instituição para cumprir seu papel; 
mudanças no perfil das crianças ao longo do ano letivo e sugestões para melhorar o ambiente de 
trabalho.  

As gestoras da creche, direção, vice-direção e coordenação, em número de três, foram inquiridas 
em um questionário aberto sobre o perfil da comunidade que a instituição atende; proposta curricular; 
trabalhos desenvolvidos no cotidiano; perfil das famílias atendidas e critérios para ingresso na 
instituição.  

Em relação aos pais e responsáveis houve dificuldade para inserção na pesquisa, alegadas por falta 
de tempo ou interesse, assim foi aplicado questionário fechado com as famílias (mãe, pai ou 
responsável) em número de oito, abordando as opiniões deles a respeito de diferentes aspectos das 
condições de serviços oferecidos pela creche, tais como: atividades realizadas, motivo para o ingresso 
da criança na creche, sugestões para melhoria e os cuidados com as crianças. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

4.1. Caracterização da Instituição e Atividades 

O estudo foi realizado na Creche Escola Municipal Breno Agra com sede no Conjunto Habitacional 
Benedito Bentes I, cujo bairro tem o mesmo nome, na cidade de Maceió/AL. Logo que foi construída a 
escola passou por um processo degradante de invasão, sendo ocupada por diversas famílias carentes, 
impedindo sua inauguração.Quando iniciou seus trabalhos prestava assistência a 20 crianças e era 
mantida com a colaboração da comunidade. 

No âmbito estatal, a secretaria municipal da ação social encarregou-se da administração da creche, 
onde as crianças eram apenas “cuidadas” por funcionárias chamadas bolsistas. A responsabilidade da 
entidade foi transferida para a Secretaria municipal de educação de Maceió (SEMED), e no ano 2001 foi 
realizada a primeira eleição direta para diretores, passando a adotar uma postura sócio-interacionista e 
construtivista, estimulando a interação das crianças na comunidade escolar, para que possam construir 
o seu próprio conhecimento. A clientela é formada por crianças oriundas de famílias de baixa renda e de 
pouca ou nenhuma escolarização, sendo na sua maioria moradores de grotas, favelas, em grande parte, 
desempregados. 

A rotina de atividades das turmas da creche, em torno de 196 crianças, distribuídas nos turnos 
matutinos e vespertinos (tabela 1), considerando-se que os de 2 e 3 anos no maternal I e II perfazendo 
58 freqüentam o período integral, e os demais 138 formam os turnos de pré-escola, sem horário 
integral. O dia começa com o café da manhã na escola e, passando por banho antes do almoço e do 
jantar, bem como momento de descanso após o almoço (sono opcional). No período da pesquisa, o 
segundo semestre de 2010, não existia alunos especiais matriculados, entretanto, em toda a escola há 
rampas para o acesso de portadores de necessidades especiais, além do espaço da escola ser amplo e 
arejado com salas de aula equipadas com banheiros adequados por idade. De acordo com a 
coordenadora, existe um projeto para construção de mais salas de aula, um refeitório, quadra de 
esportes e horta comunitária. 

Tabela 1- Distribuição das turmas por nível, idade e turno oferecidas pela Creche Escola Breno Agra – 
2010. 
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Turmas 

 

    Idade (em anos) 

 

    Alunos - matutino 

 

   Alunos - vespertino 

Maternal I 2 22 22 

Maternal II (A) 3 18 18 

Maternal II (B) 3 18 18 

1º Período 4 21 22 

2º Período 5 25 23 

3º Período 6 24 23 

      Fonte: pesquisa de campo. 2010 

As professoras participam de formação continuada oferecida pela SEMED mensalmente nos núcleos 
de formação, onde o fazer pedagógico se baseia na proposta pedagógica para a educação infantil dos 
municípios, que está fundamentada na LDB, na Constituição Federal e no referencial curricular nacional 
para a educação infantil e o seu objetivo é formar indivíduos pensantes capazes de atuar positivamente 
no meio em que vivem de forma crítica e consciente. 

 Os professores trabalham com projetos e conteúdos interdisciplinares utilizando-se de materiais 
diversos como sucatas, jornais, revistas, músicas, gibis, jogos de encaixe, argila, massa de modelar, lápis, 
borrachas, giz de cera, caderno de desenho. Observou-se que as crianças também gostavam das 
brincadeiras tradicionais como pular corda, bambolê, cantiga de roda, esconde-esconde, entre outras. 

4.2. Educar e Cuidar – um olhar sobre os projetos desenvolvidos em 2010 

O cuidar e educar juntos favorece aos pequenos uma relação de ser e estar com os outros, em 
atitude de aceitação, respeito, confiança e acesso aos conhecimentos mais amplos da realidade em que 
vivem, sobretudo em comunidades mais carentes, onde as mães precisam trabalhar para sustentar suas 
famílias e precisam matricular seus filhos na creche.  

No caso da creche Escola Breno Agra, observamos que além de cuidar, o corpo técnico pratica 
também o educar, pois os profissionais trabalham com projetos, conteúdos interdisciplinares, 
utilizando-se de materiais diversos como sucatas, jornais, revistas, músicas, gibis, jogos de encaixe, 
argila, massa de modelar, lápis, borrachas, giz de cera, caderno de desenho. Na instituição, desde cedo 
as crianças são estimuladas para as atividades pedagógicas e principalmente as lúdicas dirigidas que 
ocupam um lugar importante no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e lingüístico, introduzindo-se 
assim no mundo da leitura e da escrita.  

Durante o ano de 2010 foi trabalhado com os alunos alguns projetos, sendo específicos para turmas 
de creche e outros foram desenvolvidos com todos os alunos, como: (i) cantando com Vinícius de 
Moraes; (ii) Meu corpo, meu mundo; (iii) Viva a vida – educação ambiental – lixo, água, plantas, animais 
marinhos; (iv) Linguagem – cantiga de roda, rimas e versos de Cecília Meireles, parlendas, fábulas, 
contos de fada. Os projetos são elaborados de forma participativa entre professores e coordenadores, a 
partir de acordo das necessidades de cada turma.  

 

 

 

4.3. Percepções dos Sujeitos Sociais quanto ao Processo de Cuidar e Educar 
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No intuito de verificar as percepções dos sujeitos sociais da Creche Escola Breno Agra sobre a união 
entre cuidados e conteúdos associados a afeto e educação desde os primeiros anos de vida, realizou-se 
uma pesquisa de campo (através de questionário), desenvolvido no mês de outubro de 2010, 
envolvendo na parte da gestão três informantes - uma coordenadora, diretora e vice-diretora, do 
quadro de docentes - quatro educadoras e cinco auxiliares de salas, que atuam diretamente junto às 
crianças. Além de entrevistas com as famílias (mãe, pai ou responsável) em número de oito, perfazendo 
vinte participantes. 

4.3.1. A Percepção dos Pais/Responsáveis  

Legalmente a família é a responsável pelos cuidados e pela educação dos filhos, tendo a escola 
como importante parceiro de formação dos jovens, onde se espera encontrar as estruturas materiais, 
financeiras e humanas adequadas à aprendizagem. Contudo, a realidade do setor público nesta área 
exibe um quadro desfavorável, principalmente no âmbito municipal e a Escola Creche Breno Agra não é 
uma exceção e mesmo diante de pequenas dificuldades operacionais da instituição, a percepção dos 
familiares foi de satisfação com os serviços prestados. 

O perfil sócio-econômico dos pais e/ou responsáveis compõe uma faixa etária predominante entre 
31 e 40 anos, possuindo uma escolaridade no nível do ensino fundamental incompleto e em termos de 
ocupação encontravam-se formalmente desempregadas, realizando apenas trabalhos esporádicos 
perfazendo um rendimento mensal inferior a um salário mínimo. O principal motivo alegado para 
matricular seu filho na creche é a necessidade de desenvolver atividade laboral e não um possuir um 
local adequado para o filho(s) ou pagar a algum cuidador para se responsabilizar por ele, aspectos 
ressaltados na comunidade onde se localiza a creche devido às dificuldades de infra-estrutura e sociais, 
associadas a um quadro de insegurança pública e violência. 

As famílias relatam que sua interação com a creche é adequada e o tratamento das professoras com 
seus filhos também são satisfatórios, destacando às mudanças do comportamento da criança após seu 
ingresso como: “ta mais solta”, “fala melhor”, “mais esperta” e “brinca melhor”. Praticamente todos 
perceberam melhorias no desempenho de seus filhos depois que foram matriculados na instituição, 
resultante do processo de cuidar/educar como trabalho integrado. Em relação hierárquica aos objetivos 
da creche e suas ações, elegeram o educar como principal, seguindo-se de carinho, alimentação e 
valores de cidadania, além de reconhecerem a necessidade de uma parceria estreita entre família e 
escola como determinante para o sucesso da aprendizagem das crianças. 

4.3.2. A Percepção das Educadoras  

A formação acadêmica das docentes da instituição é a graduação em pedagogia e duas tem 
especialização lato sensu na área de educação, enquanto as auxiliares possuem ensino médio completo 
e apenas uma tem graduação em pedagogia, todas pertencentes aos quadros da Secretaria Municipal 
de Educação.   

É consenso entre as educadoras que as crianças que freqüentam o ambiente escolar desde cedo 
conseguem um melhor desenvolvimento motor e conectivo, principalmente se ocorrer a partir dos três 
primeiros anos de vida e já entre os quatro e seis anos precisam desenvolver inúmeras habilidades e 
freqüentar a pré-escola. Os desafios desta faixa etária fazem parte do cotidiano dos educadores da 
instituição que consideram como parte do seu papel as atividades ao apenas de educar, mas também de 
cuidado, relatando que estão cuidando a todo o momento desde a entrada das crianças na sala de aula 
até a saída, atendendo necessidades de bem-estar físico e afetivo, tendo como procedimentos mais 
recorrentes o de alimentar, higienizar, ensinar a comer e proporcionar conforto. 

Ao questionários expressaram que cuidar estabelece uma relação afetiva entre docentes e alunos, 
como a afirma uma professora: “é necessário que haja uma integração entre quem cuida e quem é 

00390039



cuidado de forma a priorizar o desenvolvimento infantil”. Assim, relatam que a partir de suas 
experiências na creche que o cuidar não vive sem o educar 

Na concepção das participantes da pesquisa, o docente tem de estar preparado para cuidar e 
educar, sabendo lidar com imprevistos, se relacionar bem com outras pessoas e ter ética e a expressão 
cuidar deve ser estendida alem de procedimentos emocionais como operacionais, em ações de trocar 
fraldas, dar banho, segurar no colo e ter atitudes de primeiros socorros quando necessário. 

Quanto à metodologia aplicada na creche pelos docentes, não há uma linha pedagógica definida, 
mas utilizam o brincar como ferramenta pedagógica, trabalhar nas crianças sua imaginação, o corpo e as 
emoções, visando ampliar o conhecimento e incutir valores. 

4.3.3. A Percepção das Gestoras  

Os relatos do corpo gestor da creche passam pelo compromisso diante das normas estabelecidas 
pelas legislações sobre educação. A direção ressaltou as qualidades da creche a partir de dois aspectos: 
projetos educativos e eficientes trabalhos dos professores no ato de cuidar e educar. Elementos que 
estão contribuindo para modificar a concepção da comunidade quanto ao papel da instituição não esta 
restrito aos cuidados com bebês e as crianças pequenas. Assim, além de cuidar, a creche tem a missão 
de educar. 

4.3.4. Necessidades da Instituição a partir das Percepções dos Sujeitos Sociais  

Sintetizando as observações dos sujeitos sociais da Creche Escola Breno Agra quanto às possíveis 
medidas para a instituição cumprir o seu papel educativo, as mais suscitadas foram:   

No âmbito da estrutura, indicaram a necessidade de salas de informática e de reunião; área de 
recreação; ampliação da creche; ampliação dos banheiros infantis; refeitório e implantação de uma 
horta. 

Na questão do ensino, os aspectos passam por aumentar número de vagas; encontros pedagógicos; 
encontros de pais e mestres e constituição de projetos educativos que consigam envolver a criança e 
sua família.  

Tratando de recursos humanos, elegeram a inserção de um psicólogo na instituição; curso de 
capacitação para auxiliar de sala de aula; contratação de mais funcionários e valorização de cada função.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional as creches têm como 
finalidade o atendimento em educação infantil, contemplando as necessidades de desenvolvimento 
intelectual e o acesso ao saber, bem como o direito à socialização, as vivências infantis e aos cuidados 
assistenciais específicos e necessários. 

A criança é vista como um ser que está em constante desenvolvimento e precisa ser vista muito 
além do que o aspecto dos cuidados, porque se deve levar em conta a sua criatividade, cultura e 
conhecimentos. A criança que está no processo de desenvolvimento, precisa ter na escola um espaço 
que contribua para a sua formação, tornando-se um indivíduo autônomo, ativo e consciente do seu 
papel na sociedade. 

Considerando-se as experiências da creche escola Breno Agra, pode-se afirmar que é preciso não 
apenas cuidar, mas também educar, onde a rotina das crianças que freqüentam a instituição, creches, 
como o banho, devem se transformar num momento educativo e lúdico na medida em que o adulto 
interagir com a criança, estreitando-se os vínculos afetivos. 
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A possibilidade de a criança estar em contato com outras pessoas – adultos e crianças – que 
estimulem suas potencialidades, de ser atendida com carinho e atenção e de receber subsídios que 
propiciem seu desenvolvimento, se configure como fundamental para o trabalho realizado na Breno 
Agra e para as famílias que se utilizam desse serviço. 

As creches, como a relatada nesta pesquisa, devem ser vistas como um ambiente educativo 
valorizado, onde o acesso aos bens culturais seja facilitado e oferecido à criança, estimulando o seu 
desenvolvimento, respeitando a sua dignidade e os seus direitos de cidadã.  
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RESUMO 

 A Escola tem por finalidade não apenas formar os estudantes nos aspectos pedagógicos, mas, 
também humanizá-lo, tendo em vista que ela estimula a melhoria dos relacionamentos sociais. Assim, a 
Escola também tem uma tarefa no que se diz respeito à temática ambiental, ou seja, de ir  em busca de 
meios para que os estudantes apreendam sobre esse aspecto. Contudo, trabalhar a temática ambiental 
nas Escolas tem sido um problema já que a questão não é apenas conceitual, é necessário a 
contextualização, bem como buscar as contribuições de outros componentes curriculares. Para tanto, é 
preciso que os professores em formação tenham em suas matrizes curriculares projetos que 
contemplem a temática, para que saiam das instituições de ensino superior com uma ampla visão da 
realidade ambiental. É nessa perspectiva que a presente pesquisa teve por objetivo investigar as ações 
de Educação Ambiental da COM-VIDA em uma Escola Municipal do Recife-PE com fins em incentivar a 
formação do sujeito ecológico. Para isso, foi feito a descrição e análise de suas ações, além de identificar 
as suas intencionalidades.  A pesquisa foi baseada em dados qualitativos, por meio de um estudo de 
caso. Teve por instrumentos de coleta de dados a entrevista e a observação e os sujeitos da pesquisa 
foram: os estudantes e os estagiários do projeto. A análise dos dados foi feita através da análise de 
conteúdo proposta por Bardin. Os resultados mostraram que as atividades da COM-VIDA na Escola 
pesquisada não surtiram efeitos positivos na comunidade Escolar, tendo em vista que apesar do projeto 
ser de grande importância para sensibilizar os estudantes, foi percebido que no caso estudado apesar 
das suas ações serem bem intencionadas, suas práticas estão dissociadas dos componentes curriculares. 
Isso fez com que os estudantes representassem o Meio Ambiente de forma naturalista, percebendo 
uma natureza boa, equilibrada e intocável pelo ser humano o que não é verdade.  

 

 

Palavras-chave: Escola, COM-VIDA, Educação Ambiental, Meio Ambiente e Sujeito Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

00420042



1. INTRODUÇÃO 

A construção da cidadania pede práticas educativas voltadas para uma melhor compreensão da 
realidade bem como da responsabilidade que cada ser humano tem com a sociedade. Nesse sentido, a 
Escola é uma instituição social que tem por finalidade socializar o ser humano. Para tanto, a sociedade 
também deve atuar no processo Educacional, isto é, que participe ativamente do cotidiano da Escola, 
debatendo com gestores, pedagogos e professores as melhores formas para o processo de ensino-
aprendizagem. 

Desse modo, a integração da comunidade com a Escola possibilitará que ela seja um lugar melhor e, 
claro, a Educação seja um veículo de transformação da realidade de cada estudante. Portanto, essa 
integração possibilita que os estudantes se tornem cidadãos, fazendo com que ele possa alcançar o 
pleno domínio do exercício de suas atividades, contribuindo para uma resposta não apenas para ele, 
mas, também, para a sociedade em que ele estar inserido. 

 Para que os estudantes tenham uma melhor compreensão da realidade foi incorporado aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais como temas transversais elementos como: Ética, Sexualidade, 
Cultura, Meio Ambiente, entre outros aspectos que fazem parte do cotidiano dos seres humanos. 
Porém, esses temas não se tratam de novos componentes curriculares, mas devem ser trabalhados 
transversalmente, isto é, passando pelos componentes curriculares para que os estudantes obtenham 
uma visão mais global de sua realidade. 

Para tanto, as questões ambientais devem fazer parte das atividades Escolares e a forma de abordá-
las tem sido um dos principais problemas para trabalhar essa temática. Uma vez que essa questão 
envolve mais do que oferecer aos estudantes “chuvas” de conceitos, é preciso contextualizá-los em seu 
dia a dia buscando as contribuições de todos os componentes curriculares. No entanto, existem grandes 
dificuldades, para os professores trabalharem de forma interdisciplinar. Isso se dá principalmente por 
causa da sua formação na academia que não aborda as questões ambientais considerando todas as suas 
dimensões, levando aos professores após formados trabalhar Meio Ambiente de forma fragmentada. 
Por isso, é preciso criar formas para que os professores em formação desenvolvam trabalhos 
relacionados com as questões ambientais de maneira interdisciplinar, esse fator é de primordial 
importância para que os estudantes se tornem seres humanos melhores, respeitando o Meio Ambiente.  

No presente trabalho buscou-se estudar sobre a inserção da questão ambiental nas atividades 
Escolares, a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) que tem por proposta fazer 
com que os estudantes se engajem na defesa do respeito do Meio Ambiente. Trata-se, portanto, de uma 
ferramenta para as ações de Educação Ambiental (EA), uma vez que ela surgiu devido às preocupações 
da sociedade com o futuro da humanidade e, dessa forma, com a qualidade de vida das gerações 
futuras.  

Além disso, a COM-VIDA contribui para construir na Escola espaços de diálogos. Nesse sentido, a 
contribuição de vários pensadores e a crescente definição de marcos legais incentivaram a criação de 
círculos de aprendizagem em cada comunidade. Para Freire (1979) um círculo de aprendizagem é um 
espaço de construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, a pesquisa teve por objetivo Investigar as 
ações de EA da COM-VIDA em uma Escola da Rede Municipal do Recife-PE com fins em incentivar a 
construção do sujeito ecológico. Para isso, foi feito a descrição e análise de suas ações, além de 
identificar as suas intencionalidades.  

Para isso, foi discutido de forma ampla a temática, percorrido vários caminhos teóricos tais como 
EA, sujeito ecológico, a finalidade da Escola e COM-VIDA. Tais aportes teóricos deram suporte para uma 
melhor compressão sobre a temática.  
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Reflexões sobre a Educação Ambiental 

  O Meio Ambiente é uma teia de relações onde tudo está interligado. Dessa forma, o que afeta um 
ser não interfere apenas em sua vida, mas, alcança todas as formas de vida, as quais estão ligadas umas 
as outras. São essas ligações entre seres vivos e não-vivos que é constituído o planeta terra. Porém, com 
o passar do tempo o homem “ganhou” uma consciência individualista e passou a não perceber as 
relações de equilíbrio com a natureza, agindo de forma desarmônica sobre o ambiente, o que por 
consequência trouxe sérios desequilíbrios ambientais. (GONÇALVES, 1984). E o efeito disso é a queda da 
qualidade de vida da sociedade.  

 Nesse sentido, a EA apresenta-se como um processo educativo, para fomentar a percepção 
necessária na integração do homem com o Meio Ambiente (GUIMARÃES, 2005), fazendo com que a 
visão antropocêntrica possa ser desfeita e passem a ver o homem como um ser integrante da natureza 
em que todos têm uma função importante para a harmonia ambiental.  

  No entanto, a inserção da dimensão ambiental na Educação exige um novo modelo de educador. 
Sato (2003) coloca que o ambiente não pode ser um objeto de cada disciplina. Mas, é preciso, que se 
tenha uma interdisciplinaridade a qual irá permitir que o estudante possa exercer de forma crítica a sua 
cidadania através de uma visão global de mundo. E a partir do momento em que há o “exercício” crítico 
o estudante também irá ver de forma crítica os problemas ambientais, levando-o a ter atitudes voltadas 
à qualidade ambiental. 

EA formal: ensino fundamental 

Para que os estudantes tenham uma melhor compreensão de sua realidade, foram incorporadas 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCNs) como temas transversais elementos como: ética, Meio 
Ambiente, sexualidade, saúde, entre outras questões que estão presentes na vida cotidiano das pessoas 
(TORRES, 2003). Dessa forma, esses temas são definidos por (YUS, 1998 p. 17) como: 

Conteúdos educativos e eixos condutores da atividade escolar que, não estando 
ligados a nenhuma matéria em particular, pode-se considerar que são comuns a todas, 
de forma que, mais do que criar disciplinas novas, acha-se conveniente que seu 
tratamento seja transversal num currículo global da Escola. 

Quando se fala em transversalidade a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) em seu 
Art. 10 e parágrafo 1º determina que a “A Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina 
especifica no currículo de ensino”. Já que a temática ambiental não pode ser entendida por um olhar de 
apenas um componente curricular, mas, pela visão de outros que em um processo de integração e 
diálogo busca superar a condição fragmentada do saber. Tendo em vista que essa fragmentação 
segundo Guimarães (2004) é uma das hipóteses da crise ambiental, já que o conhecimento isolado 
perde a noção da totalidade, sendo essa uma condição fundamental para levar a compreensão, e mais, 
a ação que leve ao equilíbrio do ambiente que é inteiro e não constituído de partes.    

Esses aspectos vão em direção a uma perspectiva interdisciplinar. De acordo com torres (2003) a 
interdisciplinaridade tem o objetivo de superar a visão fragmentada do ensino tradicional, tendo em 
vista que a interdisciplinaridade proporciona um diálogo com as mais variadas áreas do saber. Dessa 
forma, uma ação interdisciplinar é importante, uma vez que a disciplinaridade reduz a realidade a 
simples fatos isolados, o que faz com que não vejamos o mundo com outra visão, fazendo com que se 
percebam as coisas em sua singularidade e não em um pluralismo de interrelações. 
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Educação Ambiental e a formação de professores 

Embora a EA tenha ganhado uma atenção razoável. Quando se trata de suas questões conceituais e 
epistemológicas sobre como ela deve ser desenvolvida, são poucas as preocupações a respeito dessa 
questão. (GRUN, 1996). Isso tem por conseqüência a abordagem incorreta por parte dos professores ou 
“educadores ambientais”. Isto é, a forma como é trabalhada a EA em sala de aula. Essa questão se dá 
em virtude da formação que os professores têm nas instituições de ensino superior que não os capacita 
para atuar em projetos ambientais. (MENDES, 2010). Como afirma Brasil (2001, p.21) sobre a formação 
dos professores: 

As práticas de formação de professores não favorecem o desenvolvimento de 
competências profissionais que implicam a capacidade de mobilizar múltiplos recursos 
entre os quais os conhecimentos teóricos e experimentais da vida profissional e 
pessoal para responder ás diferentes demandas colocadas pelo exercício da profissão. 
Ou seja, implicam a capacidade de responder aos desafios inerentes a prática, de 
identificar problemas e de pôr em uso o conhecimento e os recursos disponíveis para 
resolvê-las. 

   
Dessa forma, as instituições de ensino, devem ter em suas matrizes curriculares projetos 

relacionados com o Meio Ambiente. Nessa linha de raciocínio Guimarães (2004, p. 86) ressalta, que: 

O sentido de educar no ponto de vista ambiental, hoje vai muito além da 
sensibilização das pessoas já que não basta simplesmente sabermos o que está certo 
ou errado, uma vez que apenas a compreensão da importância da natureza não tem 
levado a sua conservação.   

 
Assim, é preciso que todos os cursos de licenciatura independente de suas áreas, já que o Meio 

ambiente é interdisciplinar, devem ter em suas ementas de curso a temática ambiental, uma vez que 
pensar o Meio Ambiente seria pensar em uma rede, logo, componentes curriculares que a principio não 
se ver nenhuma relação com a questão ambiental como a física, a química ou a matemática devem 
pensar maneiras de trabalhar a questão ambiental. Isso fará com que os professores após formados 
tenham uma maior dimensão da realidade ambiental.      

Sujeito ecológico  

O sujeito ecológico não trata de um indivíduo propriamente dito, mas, de uma mudança de postura 
em relação à temática ambiental. Assim, os sujeitos ecológicos não são apenas os integrantes de 
movimentos ecológicos, mas também são aqueles que aderem novos hábitos.  

Assim Carvalho (2008 p. 54) conceitua sujeito ecológico como: 

Um projeto identitário, apoiado em uma matriz de traços e tendências supostamente 
capazes de traduzir os ideais do campo. Neste sentido, enquanto uma identidade 
narrativa ambientalmente orientada, o sujeito ecológico seria aquele tipo ideal capaz 
de encarar os dilemas societários, éticos e estéticos configurados pela crise societária 
em sua tradução contracultura; tributário de um projeto de sociedade socialmente 
emancipada e ambientalmente sustentável. 

Dessa forma, um sujeito ecológico é aquele livre de velhos hábitos que são incompatíveis com a 
qualidade ambiental. Essa “libertação” é orientada dito por Carvalho (2008) pelo ideário ecológico, esse 
vai levar um novo estilo de vida com modos próprios de pensar o mundo e, principalmente de pensar a 
si mesmo e a relação com os outros nesse mundo. Porém, a existência desse sujeito põe em evidência 
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não apenas um modo individual de ser, mas, sobretudo, a possibilidade de um mundo transformado 
que seja compatível com esse ideal.   

COM-VIDA: histórico e objetivos 

A COM-VIDA é uma nova forma de organizar as Escolas e tem por base a participação de estudantes, 
professores, funcionários e a comunidade. Essa foi uma proposta dos participantes da I Conferência 
Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, que ocorreu em 2003 e produziu a carta “Jovens Cuidando do 
Brasil”. Esse documento pediu a criação de espaços de participação em defesa do Meio Ambiente nas 
escolas. Assim, a COM- VIDA é uma resposta a esse pedido. Logo, essa Conferência teve por objetivo 
fazer com que todos ouvissem a voz dos adolescentes, fazendo com que eles pudessem discutir nas 
Escolas os problemas ambientais. 

O principal papel da COM-VIDA é realizar ações voltadas à melhoria do Meio Ambiente e a 
qualidade de vida, promovendo o intercâmbio entre Escola e comunidade, além, de contribuir para um 
dia a dia participativo, democrático, animado e saudável. Logo, as atribuições dessa nova organização 
nas Escolas são: a) Desenvolver e acompanhar a EA na Escola de forma permanente; b) Ajudar a cuidar 
do Brasil, assumindo como orientação a Carta das Responsabilidades “Vamos Cuidar do Brasil”; c) Fazer 
a Agenda 21 na Escola (BRASIL, 2007, p. 15). 

 Leis e diretrizes da COM-VIDA 

A COM-VIDA é de suma importância para o processo educativo. Assim, algumas leis e diretrizes 
reforçam essa ideia e trazem garantias para que esse espaço de diálogo seja realizado e apoiado. Dessa 
forma, a Constituição Federal (CF) de 1988 determina que: “Todo têm direito ao Meio 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 defendê-los e preservá-los para as presentes e 
futuras gerações”. (Cap.VI.Art.225) 

 Dessa forma, cabe ao poder público, a realização de ações que contribuam para a efetivação desse 
direito, investindo em projetos educacionais que construam conhecimento e façam com que os 
estudantes defendam a sadia qualidade de vida, conservando o Meio Ambiente e ajudando a fomentar 
novas sensibilidades, tanto no âmbito Escolar, na sua casa, em sua rua.  Além da CF, outras leis e 
diretrizes também reforçam e incentivam a criação da COM-VIDA. Como é o caso do capitulo 25 alínea a 
da Agenda 21 determina que os governos devem definir  estratégias que permitam os jovens a 
participarem das decisões que dizem respeito ao Meio Ambiente. 

Logo, a COM-VIDA possibilita essa integração entre a comunidade em torno da Escola e a 
comunidade Escolar, possibilitando assim, o exercício da cidadania. E faz com que os muros que existem 
entre a comunidade e a comunidade Escolar se quebrem, uma vez que proporciona uma integração 
entre estudante e sociedade. Essa ação em concordância com Gonçalves (1984) é uma “metodologia da 
ação”. Pois, retira o estudante da posição de mero espectador da sua realidade e o coloca como real 
participante da mesma, o que faz com que o estudante desenvolva o seu lado crítico, bem como 
reflexivo.   
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3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

3.1 Pintura na parede 

A pintura do mural foi uma proposta do projeto denominado de: “a natureza em nós”. E teve por 
base a realização de um concurso de desenhos. O objetivo desse concurso foi estimular a criatividade e 
o interesse pela arte dos estudantes, além de trabalhar o cooperativismo e autoestima dos mesmos. 

  Baseado Piaget (1978, p.13) que em sua epistemologia genética [...] a criação plástica, junto da 
linguagem e das atividades lúdicas, constitui uma das formas que as crianças revelam o seu mundo 
interior. Dessa forma, foi concluído que a pintura é uma forma que o estudante tem de se expressar, ou 
seja, de externalizar o que está em seu interior, percebendo assim, o que tem dentro deles, isto é, quais 
são as leituras do mundo que eles fazem. Além de que Rezende e Ferraz (1993) dizem que ver significa 
em sua essência conhecer, alcançar todas as formas que estão em seu redor. A visualização ocorre em 
dois sentidos um deles refere-se ao ser que está vendo, bem como as suas experiências de vida. O outro 
se trata sobre o que o ambiente lhe proporciona. Porém, ver é um processo perceptivo, tendo em vista 
que os elementos selecionados fazem um percurso visual e podem ser educados. 

Desse modo, as observações referentes a essa atividade mostraram que as leituras de mundo 
referente ao Meio ambiente é do ponto de vista naturalista, isto é, reducionista, já que os estudantes 
representararam o Meio Ambienta no ponto de vista da natureza, seus aspectos biológicos, uma vez 
que os seus desenhos eram de árvores, sol, nuvens, flores, entre outros elementos  que compõem o 
Meio Ambiente, mas, que não se  restringem a essas questões, pois, o Meio Ambiente também integra 
aspectos econômicos, culturais, sociais. Dessa forma, os estudantes que também integram a sociedade 
não se perceberam integrante do Meio Ambiente. 

A caixa de papel 

Essa atividade artística trabalha a habilidade de se expressar, tendo em vista que no momento da 
confecção há uma comunicação entre eles e isso também favorece o processo da criação artística já que 
não se trata de algo mecânico. Essa forma de criação foi realizada da seguinte maneira: o papel após ser 
pintado com giz de cera é recortado no tamanho da caixa que no caso é pequena dobrado na metade, 
recortado e dobrado outra vez. Depois, abre e faze-se dobras em quatro partes para formar a tampa da 
caixa vai abaixando e passando cola para fechar os lados, a tampa da caixa segue o mesmo 
procedimento da caixa só que com cor diferente, depois é colar e encaixar a flor para a decoração. A 
caixa foi confeccionada em dupla enquanto um fez a caixa o outro fez a flor para a decoração. As 
oficinas são feitas com bastante paciência e envolvimento na realização do trabalho e dinamismo já que 
eles conversam entre si. 

Dessa forma, foi concluído que esse tipo de oficinas fazem com que os estudantes façam um resgate 
do seu ambiente Escolar, o que torna a Escola um espaço agradável e prazeroso de se estar. Além de 
que práticas como essas fazem com que a Educação não seja bancária, ou seja, que o professor não 
apenas fique depositando o conteúdo em sala de aula, mas, favorece a uma coparticipação, tendo em 
vista que quanto se trata da problemática ambiental o processo de sensibilização por meio de oficinas 
de reutilização é uma prática de suma importância para esse processo. 

 Análise como as ações de Educação Ambiental da COM-VIDA contribuem para a formação de 
novos sujeitos 

A integração entre Escola e sociedade é de grande importância para o processo educativo. Nesse 
sentido, pôde ser verificado o que essa integração representa na seguinte fala: “Quando se trata da 
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COM-VIDA não apenas trabalha com os alunos mais com toda a comunidade, já que vai afetar a 
comunidade Escolar e a comunidade local, porque o que eles aprendem na Escola eles vão aplicar lá 
fora. A princípio pensa-se que é só com os alunos, mais quando a gente vai vendo tudo tem haver, 
engloba tudo” (estagiária Maria). Dessa forma, quando essa integração não acontece, inclusive no ponto 
de vista ambiental algumas qualidades poderão ser perdidas, uma vez que tratando de sujeito ecológico, 
não cabe apenas ter uma nova postura frente ao Meio Ambiente, mas, também é preciso propagar essa 
nova postura. Quando foi perguntado se houve alguma mudança de comportamento em relação aos 
estudantes obtive-se a seguinte resposta: “Em relação à mudança houve, tendo em vista que alguns 
ficavam chocados, nunca tinham visto antes, a realidade que se encontra hoje. A postura do aluno 
depende da postura do professor porque é agente que vai passar para eles. Na medida em que se tem 
uma postura mais seria mostra para ele que é aquilo importante que faz parte do dia a dia. Se você tiver 
uma postura confiante naquilo que você está fazendo com certeza vai dar mais confiança para eles e 
pode trabalhar melhor”. (Estagiária Maria). Tendo por Base Guimarães (2005; p. 30) que afirma que: o 
educador deve tomar cuidado para não se colocar na posição pessimista em que alguns já afirmam: o 
homem definitivamente rompe o equilíbrio ecológico e seria melhor deixar de existir. Assim, a postura 
do educador é de suma importância para formar estudantes que se comprometam com a qualidade de 
vida. Logo, é imprescindível que enquanto educador apesar de saber que a crise ambiental existente é 
fruto da insensatez da humanidade é preciso agir de forma otimista, já que a ação negativa passará para 
o estudante e fará com que ele não acredite que pode alcançar o objetivo. Por isso, é preciso que o 
educador acima de tudo tenha uma postura que acredite que o mesmo ser humano que é capaz de 
destruir é capaz de conservar. 

Outro estagiário também falou da importância da COM-VIDA fazendo a seguinte afirmação: “A 
COM-VIDA é vista como uma possibilidade de saída do tradicional ensino de aula, a gente tem a 
possibilidade, porque em sala de aula os alunos têm a oportunidade de produzir tudo que eles têm a 
capacidade, a COM-VIDA dá essa oportunidade ao aluno nessa descoberta da criatividade dele quando 
ele tiver a oportunidade dele expor essa criatividade em outro formato, hoje à educação formal não dá 
essa oportunidade ao aluno em desenvolver outras habilidades que não seja atividades específicas das 
disciplinas. Não tem interdisciplinaridade” (Estagiário Thiago). De acordo com Brasil (1998, 88-89). A 
interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser objeto de conhecimento, um projeto de 
investigação um plano de intervenção. Nesse sentido, Escolas, professores e alunos devem explicar 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai atenção de mais de 
um olhar, talvez vários. Dessa forma, é necessário não apenas pensar, mas praticar a 
interdisciplinaridade, já que esse aspecto é de fundamental importância não somente no ponto de vista 
ambiental, mas, da própria Educação. 

 Uma das atividades da COM-VIDA é a gincana de coleta seletiva promovida pela Empresa 
Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), e foi relatado pelo estagiário como algo bastante positivo, 
como verificamos em sua fala “[...] Os alunos aceitaram bem a gincana e continuam na Escola após o 
término fazendo coleta de papel e plástico, houve contato com os catadores da comunidade e já passou 
a ter o processo em que os alunos trazem de casa e deixam na Escola e a mesma ver a associação dos 
catadores da comunidade. Vejo essa continuidade como uma coisa muito boa, os próprios alunos da 
COM-VIDA foi que levaram essa consciência ao alunado e essa consciência se reverteu em uma 
continuidade do processo mesmo após o término da gincana. Servindo assim como multiplicadores não 
só do conhecimento, mas da atividade em si, da ação pedagógica da ação de Educação Ambiental.” 
(Estagiário Thiago). Diante disso, foi concluído que os estudantes foram sensibilizados e passaram a 
sensibilizar outros para fazer a separação dos resíduos para a realização do processo de reciclagem. 
Identificou-se, portanto, uma postura de sujeito ecológico nessa atividade, uma vez que sujeito 
ecológico não trata apenas de uma mudança de comportamento, mas de divulgar essa nova postura. 
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Identificação das intencionalidades/ percepções das ações de Educação Ambiental   

Apesar da entrevista realizada com a estagiária do projeto na Escola demonstrar uma preocupação 
considerável em respeito á sensibilização dos estudantes, verificamos que a sua participação no projeto 
não é feita de forma ativa. Contudo, a mesma relatou a importância da implementação da COM-VIDA no 
ambiente escolar identificamos na seguinte fala: “Por que através de uma comissão não só 
sensibilizamos, vivenciamos as problemáticas ambientais e essa é a importância”. (estagiaria Júlia). 
Ainda relatou que tais ações da COM-VIDA levam a uma mudança de atitude, como constatamos na fala 
seguinte: “Sim. Os alunos são mais participativos e menos agressivos”. (estagiaria Júlia). Nesse sentido, 
embora a estagiária afirme que através da COM-VIDA pode ser vivenciada a problemática ambiental 
constatamos que a COM-VIDA na Escola não aborda a questão ambiental como deveria, isto é, de forma 
interdisciplinar, já que as questões ambientais também é interdisciplinar. 

Quanto às atividades já desenvolvidas no âmbito da instituição Escolar algumas das atividades 
realizadas foram: a ida ao jardim botânico do Recife que segundo a estagiaria entrevistada teve a 
intenção de fazer com que os estudantes conhecessem um pouco da biodiversidade da mata atlântica. A 
feira de reutilização em que foi mostrados os conceitos e confeccionado os objetos; concurso de 
desenho “ a natureza em nós” que teve como intencionalidade fazer com que os estudantes  
resgatassem suas lembranças e emoções para representarem em desenhos as suas percepções sobre o 
Meio Ambiente. Além de estimular a arte. O barco Escola teve por intenção ver o Recife por outro 
ângulo: a do rio. E a produção de sabão teve por finalidade mostrar que pequenas mudanças em nosso 
comportamento podem ajudar a natureza e ainda dar lucro. É importante salientar que as atividades 
devem ter claro os objetivos, pois, se não irá se tratar de apenas mais uma atividade e não provocará 
uma mudança de postura nos estudantes. 

4. CONCLUSÃO 

A crise ambiental está em vários lugares e afeta inúmeras pessoas. Dessa forma, a temática 
ambiental tem sido a principal noticia dos meios de comunicação, além de ser motivo de grandes 
debates no meio acadêmico. Nesse sentido, a EA tem como incumbência de ser um instrumento que 
leve a compreensão da conexão das redes e tendo como utilidade para ela o conceito de sujeito 
ecológico. Uma vez que, a EA surgiu devido à preocupação da sociedade com o futuro da vida e com a 
qualidade de vida das gerações futuras. 

 Apesar das ações realizadas pela COM-VIDA poderem ser consideradas importantes para levar a 
sensibilização e uma mudança de comportamento nos estudantes, através do diálogo. A pesquisa na 
COM-VIDA estudada revelou que as atividades estavam desassociadas de outros componentes 
curriculares. Além de que existe uma fragilidade na integração entre Escola e comunidade, sendo esse 
um dos objetivos do projeto.  

A falta da ação interdisciplinar e da abordagem crítica de Meio Ambiente fez com que os estudantes 
através de suas pinturas percebessem e representassem o Meio Ambiente de forma naturalista, isto é, 
no ponto de vista da natureza, essa visão naturalista leva a ver a natureza, boa, equilibrada, intocável 
pelo ser humano. 

Nesse sentido, foi percebido a importância da abordagem ambiental nos cursos de licenciaturas e 
mais que isso, é necessário uma reforma de pensamentos das instituições de ensino superior para 
superar a abordagem das especializações e passem a realizar a conexão de todos os saberes.  

Enfim, a pessoa frente ao projeto COM-VIDA, deve repensar a metodologia, bem como projeto 
como esse deve ser incentivado e apoiado principalmente por parte dos gestores da Escola, pois, 
quando não há essa participação a COM-VIDA só fica no campo das possibilidades, deixando assim de 
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levar aos estudantes a buscar um convívio melhor com o Meio Ambiente. Além de deixar de fazer com 
que a Escola se torne um lugar de ensino, exposições e abertura de oportunidades.  
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RESUMO 

 O ensino da Geomorfologia cultiva um vínculo intrínseco com o meio a qual está inserido, dessa 
forma, a aula de campo desenvolve um papel fundamental para compreensão dessa conexão pelo 
discente. Visto que a ciência geomorfológica é o estudo das formas de relevo, se faz necessário que o 
educando tenha uma visão in locu, ou seja, através de atividades de campo, para que, assim, possam 
integrar o que foi visto em sala de aula com a prática, e a partir disso, construir e consolidar seu 
conhecimento de maneira mais dinâmica. Revisões conceituais e análise de mapas temáticos 
contribuíram para composição deste projeto. Identificação e caracterização de atividades de campo e a 
geomorfologia do Parque Estadual Dunas de Natal, constituíram os elementos que foram investigados 
através de pesquisas bibliográficas, o que resultou em uma proposta metodológica de ensino, que utiliza 
o Parque das Dunas como ferramenta para que se possa ensinar Geomorfologia de uma forma eficiente 
e eficaz, já que se trata de local de grande riqueza natural, e conseqüentemente também de 
conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

  A atividade de campo sempre teve grande relevância para a ciência geográfica. Pode-se dizer que 
as idéias geográficas, em coexistência com outras ciências, desenvolveram-se a partir dos 
conhecimentos práticos da exploração da terra e das observações dos viajantes, ao lado da 
sistematização de pensadores, filósofos e matemáticos (ANDRADE, 1987). 

Assim, o trabalho de campo bem planejado e contextualizado apresenta-se como uma das 
alternativas metodológicas à melhoria da qualidade do ensino de Geografia, especificamente, neste 
caso, da Geomorfologia. Como conseqüência se está colaborando para a formação de alunos críticos e 
conscientes das transformações espaciais vigentes, visto que o excesso de aulas expositivas, de 
conteúdo descritivo, etc., tem gerado descaso dos alunos em relação à disciplina. 

A partir disso, este projeto surge objetivando demonstrar que a aula de campo pode servir como um 
importante instrumento para a apreensão/construção de conceitos; contribuir para a desmistificação da 
Geografia como conhecimento memorizável, vulgarmente chamada de “disciplina decoreba”; e ressaltar 
a importância do estudo da paisagem local para estimular a criticidade dos estudantes. 

Para isso, o Parque Estadual Dunas dE Natal foi utilizado como objeto de estudo devido a sua 
enorme riqueza para o ensino de Geomorfologia e também por ser um ponto turístico bastante 
conhecido da cidade do Natal-RN. 

 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA AULA DE CAMPO PARA O ESTUDO DA GEOMORFOLOGIA 

O Trabalho de Campo funciona como um recurso para o discente observar e analisar o espaço em 
que vive em uma visão além dos livros didáticos, integrando teoria a prática, e a partir dela 
compreender o lugar e o mundo a qual estão inseridos. 

Para Compiani (1991), o campo é também “um excelente ‘ambiente de ensino’, que pode auxiliar na 
aprendizagem dos alunos, visto que proporciona o contato direto com os objetos e os fenômenos 
concretos que estão sendo estudados. O contato direto com o meio é uma das características que 
tornam as atividades de campo essenciais, permitindo que o aluno perceba os fenômenos em sua 
interação e a natureza não fragmentada, mas reconhecer as relações que existem, que se concretizam”. 

Os trabalhos de campo poderão desenvolver no aluno habilidades e capacidades relevantes para 
uma formação integral. Podendo também fazer com que nasça no aluno motivação para que este 
enriqueça suas discussões teóricas. Além disso, os laços sociais também podem ser desenvolvidos, 
através do trabalho em equipe e dinâmicas diversas, permitindo uma maior aproximação entre 
professores e alunos. 

Nesse contexto, a Geomorfologia oferece várias contribuições ao aluno, uma delas é proporcionar o 
desenvolvimento da habilidade de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente, observando a 
paisagem, tendo em vista sua transformação. Tal concepção da realidade, do espaço produzido e das 
relações entre homem e meio ambiente, faz com que o discente entenda mais profundamente a 
produção do espaço e a relação homem-natureza. 

Faz parte do papel do docente oferecer a orientação necessária para que o aluno construa seu 
conhecimento através do bom entendimento dos conteúdos expostos em sala de aula, para que, a partir 
daí, ele possa compreender as relações instituídas no meio em que vive. No ambiente educacional, o 
conhecimento e a aprendizagem devem acontecer de forma contínua, já que o processo de 
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aprendizagem “deve estimular o aluno a atuar na construção do seu próprio conhecimento, em um 
processo contínuo de relação com o mundo material e com as formulações teóricas acerca desse 
mundo” (FANTINEL, 2000, p. 18). 

Assim sendo, a aula de campo de Geomorfologia deve despertar o interesse do aluno a investigar 
sua realidade, buscando dados, construindo modelos e hipóteses para o entendimento das paisagens 
que o cercam e, através deles, poder perceber as várias relações que se estabelecem entre os lugares e 
também entender as relações do recente com o antigo destacando a dinâmica natural e, 
principalmente, a influência antrópica na modelagem do relevo. 

 

 

3. PROPOSTA METODOLÓGICA DE AULA DE CAMPO NO PARQUE DAS DUNAS: CONCEPÇÕES E 
PRÁTICAS 

A proposta metodológica de realização de uma aula de campo que integrasse o ensino da 
Geomorfologia surgiu da constatação de que tal disciplina, ainda, carrega consigo o rótulo de 
conhecimento memorizável, o que tem sido motivo de profundo desconforto para aqueles que 
entendem a construção do espaço como a resultante da interação entre o homem e o meio. Buscando 
fornecer subsídios para a superação dessa problemática elaborou-se a presente proposta, descrita 
abaixo, tomando como unidade de estudo o Parque Estadual Dunas de Natal por ser este um 
ecossistema de grande relevância na melhoria da qualidade de vida da população natalense. 

Visto que vários aspectos podem ser destacados durante a realização da visita exploratória foram 
elencados três objetivos centrais, a fim de tornar esta proposta mais objetiva: analisar e caracterizar o 
relevo do Parque das Dunas; identificar como a interação entre os agentes exógenos e os demais 
elementos da paisagem contribuiu para a estruturação daquela forma de relevo; e analisar como o fator 
humano tem alterado a respectiva forma de relevo e quais as conseqüências da atividade humana para 
o meio ambiente no qual o próprio homem está inserido. 

Para a execução do estudo do meio no Parque das Dunas, a atividade deverá estruturar-se em três 
etapas. A primeira corresponde às atividades pré-campo, em que serão traçados os objetivos da aula e 
escolhidos os recursos didáticos a serem utilizados. Nesse primeiro momento, pretende-se organizar 
uma visita prévia, apenas para a equipe coordenadora da aula, a fim de que se possa conhecer melhor o 
espaço e identificar o que pode ser abordado no ambiente. Também se almeja a realização de aulas 
expositivas sobre aspectos geomorfológicos a serem tratados durante a visita, a fim de que os 
estudantes se apropriem da temática e se familiarizem com a área a ser visitada. 

A segunda etapa corresponde à visita propriamente dita; nela realizar-se-á uma das trilhas do 
Parque das Dunas e paradas estratégicas para explanações a respeito da formação daquela feição 
geomorfológica e a importância da preservação daquele local para a capital potiguar.  

A terceira e última etapa corresponde ao pós-campo, é momento de avaliar a aprendizagem, o que 
os estudantes compreenderam da aula. Para tanto se pretende adotar como instrumento avaliativo o 
relatório de campo, que deverá ser construído em conjunto. 

 

 

4. LOCALIZAÇÃO DO SETOR DE PESQUISA 
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O Parque Estadual Dunas de Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” está localizado no litoral oriental do 
Estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal. É circundado pelos bairros de Mãe Luíza, 
Petrópolis, Tirol, Nova Descoberta/ Morro Branco, Lagoa Nova e Capim Macio. 

De acordo com o plano de manejo o Parque, foi criado através do Decreto Estadual nº 7.237 de 
22/11/1977, sendo a primeira Unidade de Conservação Ambiental implantada no Estado do Rio Grande 
do Norte, possui 1.172 hectares de mata nativa, sendo parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica Brasileira (Figura 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Localização do Parque Estadual Dunas do Natal. (Fonte: 
http://parquedasdunas.rn.gov.br/localizacao.asp) 

 
O Parque Estadual Dunas de Natal tem por objetivos a garantia da preservação e conservação dos 

ecossistemas naturais englobados; a proteção dos recursos genéticos; a possibilidade e a realização de 
estudos, pesquisas, trabalhos de interesse científico e monitoramento; a preservação de sítios de valor 
histórico, arqueológico e geomorfológico; e a oferta de condições para lazer, turismo ecológico e 
realizações de atividades educativas e de conscientização ecológica. 

5. GEOMORFOLOGIA DO PARQUE DAS DUNAS 

A geomorfologia é um conhecimento específico, sistematizado, que tem por objetivo analisar as 
formas do relevo, buscando compreender os processos pretéritos e atuais. Como componente 
disciplinar da temática geográfica, a geomorfologia constitui importante subsídio para a apropriação 
racional do relevo, como recurso ou suporte, considerando a conversão das propriedades geoecológicas 
em sócio-reprodutoras caracteriza as funções sócio-reprodutoras em suporte e recurso do homem. Seu 
objeto de estudo é a superfície da crosta terrestre, apresentando uma forma específica de análise que 
se refere ao relevo. A análise incorpora o necessário conhecimento do jogo de forças antagônicas, 
sistematizadas pelas atividades tectogenéticas (endógenas) e mecanismos morfoclimáticos (exógenos), 
responsáveis pelas formas resultantes. (CASSETI, 1994). 

Assim como toda a Capital do Estado do Rio Grande do Norte, o Parque Estadual das Dunas do Natal 
está situado em terrenos sedimentares do Grupo Barreiras e depósitos arenosos. 

As dunas são montes de areias móveis formados por grãos de quartzo, depositados pela ação 
constante do vento dominante, que remove os grãos do lado da duna mais exposto à sua ação - ou seja, 
do flanco dorsal ou a barlavento - e os deposita no lado mais protegido - no flanco frontal ou a 
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sotavento (BARBOSA, 2002). As dunas podem ser estacionárias (fixas) ou migratórias (móveis).  As dunas 
fixas tornam-se estáveis por vários fatores, sendo que o principal deles é o desenvolvimento de 
vegetação (Figura 2); já as dunas móveis apresentam uma maior movimentação dos grãos de areia pelo 
vento, por não estarem fixadas (Figura 3 e 4). O Sistema Dunar do Parque das Dunas apresenta dunas 
fixas do tipo parabólicas, exibindo com frequência rupturas de deflação (blowouts) na face voltada para 
o mar. As dunas atingem uma altura de até 125 metros, em contato discordante sobre arenitos e 
lamitos do Grupo Barreiras apresentando-se alongadas com direção sudeste-noroeste. 

 
 

     
Figura 2: Vista aérea do Parque das dunas de Natal, dunas fixas, vegetalizadas. (Fonte: 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/imagens/aerea_g.jpg) 

 

 

 
 

Figuras 3 e 4: Dunas móveis do Parque e esquema de formação de uma duna móvel, respectivamente. 

 
Segundo Fracasso (2005), o Parque das Dunas foi dividido em três unidades de paisagens distintas em 
decorrência do tipo de cobertura vegetal: (a) Paisagem das praias (10%), (b) Paisagem da Mata Atlântica 
(80%); e, (c) Paisagem do Tabuleiro Litorâneo (10%), o qual contribui para a fixação das areias e a não 
invasão das mesmas na cidade (Tabela 1). 
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Denominação Características 
Paisagem das Praias Paisagem descoberta e clara, formada por 

dunas ativas ou inativas, onde esta última 
possui vegetação herbácea de pequeno porte 
e massas arbustivo-arbóreas como 
importantes fixadoras do substrato arenoso e 
de grande valor ornamental. 

Paisagem do Tabuleiro Litorâneo Paisagem aberta sob um relevo de topografia 
mais plana. Cobertura vegetal dividida em 
dois estratos: (a) herbáceo e (b) arbustos e 
árvores esgalhadas cujas copas raramente se 
tocam. 

Paisagem da Mata Atlântica Paisagem fechada de massa vegetal densa 
com predominância de estrato arbóreo com 
elevado grau de cobertura (copas das árvores 
se tocam de forma contínua) – Floresta 
Ombrófila Densa. 

Tabela 1 - Denominação e características das unidades de paisagem do Parque Dunas de Natal. (Fonte: Plano de 
manejo do Parque Estadual Dunas de Natal. IDEMA, Rio Grande do Norte, 1981) 

 

Associado a isso, 70% da água consumida em Natal é originada dos lençóis subterrâneos, e os 
campos de dunas contribuem de maneira significativa para a recarga do aqüífero e, portanto, para a 
qualidade da água da cidade. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos são os obstáculos encontrados pelo professor de Geografia principalmente no que diz 
respeito aos conteúdos referentes aos aspectos físicos da paisagem, em que, muitas vezes, o emprego 
incorreto das técnicas de ensino tem deixado um legado nada confortável para aqueles que tentam 
demonstrar a existência de relações dinâmicas no ambiente. Entretanto é possível transformar essa 
realidade tornando o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz, mais crítico. A aula de campo é das 
técnicas que podem ajudar nesse processo. Ela permite aos discentes o contato direto com o meio que 
o cerca e a construção de conceitos pelo próprio sujeito. Quando bem elaborada constitui um 
importante instrumento despertador da criticidade.  

É importante destacar, ainda, que aula de campo permite a abordagem simultânea entre 
geomorfologia e diversas outras áreas do conhecimento. Através dela pode-se demonstrar a 
dinamicidade do espaço e como o homem interfere no meio, o que por si só já contribui para derrubar o 
rótulo de conhecimento memorizável atribuído à Geografia.  

Por falta de tempo hábil para a sua aplicação efetiva, este projeto constitui-se apenas em uma 
proposta metodológica o que não diminui a sua relevância, dada a fundamentação teórica que possui e 
a constatação de experiências positivas verificadas nos materiais basilares deste artigo. 
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RESUMO 

 O presente trabalho intitulado: “a avaliação formativa para o curso superior de tecnologia do 
eixo de Informação e Comunicação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI” 
apresenta os resultados de pesquisa sobre avaliação formativa desenvolvida com educadores e 
educandos do ensino superior do citado Instituto. O objetivo geral desta pesquisa é propor uma 
estratégia para a avaliação formativa que permita elevar o nível do trabalho dos envolvidos, 
contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem no Curso do eixo de Informação e 
Comunicação. Para tanto, buscou-se fundamentação teórica nos estudos de Antunes(1999); 
Demo(1987); Luckesi(1984; 1996); Esteban(1999); Fernandes(2004); Vasconcelos(1995); Hoffman(1993; 
1994; 1999); Caldeira(1997); Haydy(1995); Lopes(1989); Vianna(2000); Saul(2001); Pernalete(1977), 
dentre outros. Para a realização da pesquisa, foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa. A 
pesquisa de campo foi escolhida como estratégia de investigação em função de sua adequação aos 
objetivos da pesquisa: investigar a realidade a partir do contexto concreto e vivenciado por educandos e 
educadores. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a aplicação de questionários e a 
observação. Deste modo, conduziu-se uma pesquisa no delineamento do tipo de avaliação adotada no 
Ensino Superior de Tecnologia no eixo de Informação e Comunicação do IFPI. Mostrou-se, através de 
pesquisa bibliográfica e de campo, um estudo detalhado sobre a avaliação, apresentando vários 
aspectos, possibilitando a obtenção de informações apropriadas para um novo modo de avaliar. O 
objeto de estudo é o processo docente-educativo no curso do eixo supracitado, tendo como propósito 
quebrar paradigmas enraizados no cotidiano escolar com relação à avaliação. Assim, apresenta-se neste 
trabalho a construção de uma estratégia de avaliação formativa e o possível redimensionamento da 
prática avaliativa que fica evidente na pesquisa como uma proposta de trabalho a ser desenvolvida pelo 
grupo, ao longo de sua ação futura, a partir da reconstrução do conceito de avaliação formativa. 
Observam-se muitas inquietações, muitas insatisfações em relação ao ato avaliativo e, principalmente, 
vontade e consciência de mudança. Percebe-se claramente o afloramento dessa postura em alguns dos 
educadores desta pesquisa. Assinale-se que esse grupo pesquisado deve ser o disseminador dessa 
atitude de redimensionamento da prática avaliativa. Evidencie-se que os professores precisam de mais 
leitura e mais conhecimentos, pois estão vivenciando momentos de amadurecimento com relação ao 
conceito de avaliação formativa, estão em processo de mudanças. Nesse sentido, os educadores estão 
interessados em buscar mudanças de atitudes em relação à prática avaliativa. A novidade deste trabalho 
consiste na dialética entre educadores e educandos no processo avaliativo.  

Palavras-chaves: Estratégia, avaliação, avaliação formativa, curso superior de tecnologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de mudança pelo qual passa a sociedade atual atinge todas as instituições e, 
em especial, a educação e o ensino nos diversos níveis. Inclusive e, principalmente, nas 
universidades, o advento dessas mudanças exige da população uma aprendizagem constante. 
As pessoas precisam estar preparadas para aprender, ao longo da vida, podendo intervir, 
adaptando e criando novos cenários. 

Uma das principais questões polêmicas e recorrentes no campo da ação educativa 
apontadas pelos profissionais da educação consiste no processo de avaliação. A avaliação não é 
algo recente, porém remonta ao início da humanidade, compreendida como observação e 
julgamento (VIANNA, 2000). Contudo, a avaliação constitui um processo complexo, por isso 
tem passado por várias transformações ao longo do tempo. 

Apesar de nos últimos anos ter-se discutido bastante sobre a prática avaliativa 
desenvolvida nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, não existem muitos estudos 
voltados para a prática avaliativa nas Universidades ou entidades que ministram cursos de nível 
superior. Todavia, constitui fator preponderante a necessidade de apresentar soluções para a 
prática avaliativa nos cursos superiores como forma de obter resultados nos demais níveis de 
ensino, devido ser o graduado de nível superior quem vai atuar nesses mesmos níveis. 

Na teoria, a avaliação tem como finalidade principal qualificar os processos de ensino-
aprendizagem. No entanto, ao analisarem-se as definições de avaliação, percebe-se a existência 
de uma fundamentação comprometida não apenas com a aprendizagem, mas também com os 
aspectos sociais, sendo, na prática, evidentes os descaminhos e as contradições do processo de 
avaliação. 

Deste modo, o presente estudo apresenta considerações sobre a situação realmente 
delicada - a qual vem sendo cada vez mais objeto de pesquisa – envolvendo o processo 
pedagógico, que representa um de seus elementos mais importantes: a avaliação. 

A pesquisa procura analisar o processo docente-educativo no curso superior de 
tecnólogo na área de informática do IFPI, a fim de compreender as principais dificuldades 
enfrentadas e a partir destas, propor uma estratégia de avaliação formativa que permita elevar 
o trabalho dos envolvidos, contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Em essência, o que se considera ter justificado esta pesquisa, a qual se julga bastante 
pertinente como contribuição, foi o fato de que a melhor compreensão do processo avaliativo 
por uma instituição e seus educadores é tornar-se possível a partir da ação-reflexão-ação do dia 
a dia da sala de aula, onde as relações sociais, culturais, cognitivas e afetivas se manifestam em 
sua plenitude, ressaltando o fazer e o agir pedagógico. 

A metodologia adotada foi a da pesquisa qualitativa, tomando por base a reflexão 
entrem teoria e prática, subsidiada no referencial teórico, além de levantamento de dados por 
meio da pesquisa de campo. 

O trabalho dividiu-se em quatro partes. A primeira parte contém a introdução, na qual 
se descreve  a trajetória para a elaboração deste estudo. Na parte dois, apresentou-se a 
fundamentação teórica sobre o tema avaliação, destacando a avaliação no contexto escolar, a 
evolução teórica da avaliação educacional no Brasil, o processo de avaliação, tipos de avaliação 
e, por último, demonstra-se os tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Na parte 
três, apresentou-se os resultados e análise da pesquisa. Por fim, na quarta parte, elaborou-se 
uma estratégia de avaliação com uma concepção formativa para que o processo docente-
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educativo possa vir a ser, de fato, de qualidade. E, em seguida, as considerações finais e as 
referências. 

 

2. AVALIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

O ato de avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados que configuram o objeto de 
avaliação, somando-se a este uma atribuição de valor ou qualidade, que acontece por meio da 
comparação do objeto avaliado com um determinado padrão de qualidade preestabelecido. O 
valor ou qualidade atribuído ao objeto leva, por sua vez, a uma tomada de posição a seu favor 
ou contra ele(LUCKESI, 1996). 

Não se pode deixar de considerar o fato de que a avaliação constitui um elemento 
importante no currículo escolar, devendo estar direcionada para a melhoria do processo de 
ensino e de aprendizagem, implicando análise crítica da prática pedagógica por parte do 
professor por meio da análise dos resultados obtidos, no sentido de cada vez mais possibilitar 
uma melhor aprendizagem por parte de seus alunos. 

Logo, é constante a busca de novas estratégias para adaptar o ensino às novas 
exigências sociais, de forma que esteja apto a incorporar as mudanças oriundas de uma 
sociedade “multimídia e globalizada”, sociedade esta que exige um novo perfil profissional, 
aberto à reconstrução de seus conhecimentos, saberes, valores e atitudes(FREITAS; VILLANI, 
2002). 

Diante disso, é fundamental que o processo de avaliação atenda às exigências da 
evolução atuais, trabalhando com os dados obtidos e visando uma melhoria na construção dos 
objetivos, o que, por sua vez, implica resultados satisfatórios. 

Outrossim, sendo o ensino uma prática social, as exigências da evolução social e 
tecnológica obrigam a um contínuo aprimoramento, a uma contínua reflexão sobre as práticas 
docentes, a buscar uma formação contínua em uma perspectiva contextualizada e reflexiva 
para atender às exigências impostas, às exigências sociais. Evidencia-se, então, cada vez mais, a 
procura por novas possibilidades de aprendizagem por parte dos profissionais que atuam em 
diversas áreas do conhecimento. 

2.1 A evolução teórica da avaliação educacional no Brasil 

A educação brasileira, com relação à avaliação, está ancorada em definições com 
significados reducionistas de autores, geralmente, estrangeiros. São definições que enfatizam a 
modificação de conduta dos estudantes e que omitem uma relação bilateral dos personagens 
que fazem parte do processo avaliativo. O único a ser avaliado de forma somativa e 
classificatória é o educando, considerado “uma tabula rasa”, que vem para o universo escolar 
destituído de todo e qualquer conhecimento. 

De acordo com Bloom, Hastings e Madaus(apud MENDES, 1999), a avaliação é a coleta 
sistemática de evidências por meio das quais se determinam as mudanças que ocorrem nos 
educandos e como elas acontecem. Inclui uma grande variedade de evidências que vão além do 
tradicional exame final de lápis e papel. Trata-se de um sistema de controle de qualidade pelo 
qual pode ser determinado, em certa etapa do processo ensino-aprendizagem, a efetividade ou 
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não do processo e, em caso negativo, que mudanças precisam ser feitas para assegurar sua 
efetividade antes que seja tarde. 

Percebe-se que há um enfoque comportamentalista, que resume o processo avaliativo 
em mudanças ocorridas, tendo enfatizado os objetivos definidos pelo professor. 

Na análise feita por Hoffman(1994, p. 13), este enfoque comportamentalista ainda 
está presente na maioria das escolas: 

[...] embora esse enfoque tenha recebido sérias críticas de muitos outros 
teóricos em avaliação, o que se percebe é que essas críticas e os modelos 
contemporâneos não foram decisivos para a derrubada dessa concepção, 
sedimentada fortemente na ação das escolas e universidades, em documentos 
de órgãos oficiais da educação, em publicações na área de avaliação. 

Um outro conceito de avaliação, apresentado por Soares(1981, p. 113) traz à tona a 
relação autoritária existente subjacente à prática avaliativa. Percebendo essa relação, ela 
definiu avaliação como: 

[...] o instrumento por excelência de que lança mão o sistema de ensino para o 
controle das oportunidades educacionais e para a dissimulação das 
desigualdades sociais, que ela oculta sob a fantasia do dom natural e do mérito 
individualmente conquistado. 

Neste conceito, a autora supramencionada mostra a distorção da avaliação como um 
instrumento de pressão e discriminação social, de controle e seleção dos mais “aptos” a 
continuar no processo. É, deste modo, um aspecto educacional que limita o campo cultural dos 
educandos que não fazem parte da classe dominante. 

As concepções reducionistas que limitam o alcance da avaliação à mensuração do 
rendimento escolar em situações predeterminadas, nos últimos tempos, vêm sendo 
substituídas gradativamente por trabalhos mais complexos que procuram ir além, a partir da 
abordagem de outros aspectos relacionados à avaliação escolar. Diante disso, fatores sociais, 
econômicos, culturais, políticos e históricos envolvidos na trama educativa e, portanto, na 
prática da avaliação, vão sendo cada vez mais considerados e aos poucos desvelados. 

Observa-se, então, que o reconhecimento dos determinantes históricos da avaliação 
escolar passa a apresentar-se como de fundamental importância para a compreensão dos 
atuais conceitos e práticas de avaliação. 

De acordo com Saul(2001), no Brasil, a análise da evolução histórica da avaliação 
escolar demonstra a grande influência dos pensadores norte-americanos entre os teóricos 
nacionais. Assim sendo, recuperar essa história significa traçar a própria evolução do 
pensamento curricular, tendo em vista que a avaliação da aprendizagem durante muito tempo 
foi vista como uma dimensão de controle do planejamento curricular. 

Assim, até a década de 1970, a avaliação da aprendizagem no Brasil seguiu os mesmos 
caminhos da produção norte-americana, influência essa que ultrapassou os limites acadêmicos, 
passando a refletir-se nas práticas de avaliação então aplicadas nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio, bem como no Ensino Superior(SAUL, 2001). Embora houvesse uma 
defasagem de mais de 19 anos nas publicações brasileiras em comparação às norte-
americanas, a avaliação no Brasil seguiu de perto as idéias e visões norte-americanas. 
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Outrossim, no final da década de 1970 e na década de 1980, surgem análises críticas 
acerca da visão meramente técnica, burocrática e reprodutivista da avaliação educacional. A 
década de 1990,por sua vez, foi marcada pelo aparecimento de visões mais progressistas 
acerca do tema, a partir de abordagens caracterizadas como emancipatórias, sociológicas e 
mediadoras da avaliação da aprendizagem escolar (SAUL, 2001). 

Para Hoffman(1993), a avaliação apresenta-se como mediadora, tendo em vista 
envolver uma dinâmica de processos educativos que têm por finalidade o entendimento e a 
construção do conhecimento por parte do educando. Essa forma de avaliação busca romper 
com o modelo “transmitir-verificar-registrar”, a partir de uma prática avaliativa reflexiva e 
desafiadora por parte do educador. 

Concebida dessa forma, a avaliação tomará um novo rumo nas escolas e universidades 
do país. Deixará de colocar como avaliado apenas o educando, para, também, avaliar 
educadores, disciplina, programas, currículos, cursos e instituições, ou seja, o sistema 
educacional no seu todo. 

2.2 O processo de avaliação 

Avaliar é uma prática antiga que cada vez mais ganha densidade, pela quantidade de 
significados que se lhe atribuem. Além disso, conta com uma vasta literatura educacional, mais 
relacionada com o Ensino Fundamental e Médio, que enriquece e diversifica os múltiplos 
aspectos da prática avaliativa. 

Em uma das concepções de avaliação mais contemporânea, ela é apresentada como 
não sendo unilateral, que abrange apenas o processo de aprendizagem por parte do educando. 
É muito mais abrangente, pois, para Pernalete(1977, p. 28), “tudo deve ser avaliado. Deve-se 
considerar tanto o resultado como o processo”. 

Desta forma, o processo de avaliar deve incidir sobre aspectos globais do processo 
ensino-aprendizagem. Sob este aspecto, em um processo inovador de avaliação, tanto o 
educando como o educador são avaliados, bem como a teoria educacional adotada, o currículo, 
os programas, a administração escolar e a sociedade em que a instituição de ensino está 
inserida. 

Avaliar não significa apenas aplicar provas e atribuir notas. As provas são apenas meios 
e não fins. Por isso,o educando deveria ser conscientizado de que a prova não tem uma 
conotação somente em razão da nota, mas sim de um conhecer-se melhor,ou seja, avaliar é 
ajudá-lo a aprender a se autoavaliar, buscando novos caminhos para a sua realização com 
sabedoria e responsabilidade. 

Lamentavelmente, ainda nos dias atuais, as provas são vistas pelos professores como 
um instrumento que mede a aprendizagem, sendo praticamente o único tipo de instrumento 
de que se valem para a avaliação. 

Uma das principais alternativas para a solução do problema é que não pode haver 
acomodação por parte dos profissionais que fazem a educação. Buscar uma educação 
diferente, com uma nova concepção de homem, sociedade, ensino e aprendizagem, essa deve 
ser a tônica dos que estão tentando viabilizar a educação de qualidade no país. Por isso, faz-se 
necessário colocar em questão a avaliação. 
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Luckesi(1984) recomenda um redirecionamento dos caminhos da prática avaliativa e 
um posicionamento claro e explícito, além de uma conscientização, colocada na prática, de 
cada profissional que atua na educação. 

Para tanto, é preciso que todos os que fazem avaliação se conscientizem dos seguintes 
aspectos: 

[...] avaliar é promover o processo ensino-aprendizagem; a avaliação serve 
para oferecer aos docentes as bases para as decisões iniciais; os resultados 
devem ser compartilhados por professores e alunos; a avaliação não ocorre à 
margem do processo de aprendizagem. Penetra no processo, fazendo parte 
dele;a avaliação é permanente e retroalimentadora; o processo ensino-
aprendizagem pode ser redimensionada com base na educação; todo processo 
de ensino deve ser avaliado; a avaliação passa a ser uma vigilância crítica 
(CALDEIRA, 1977, p. 56-57). 

A avaliação, por sua vez, implica um julgamento de valor. Desta forma, a avaliação em 
sala de aula é um julgamento para saber até que ponto os educandos atingem objetivos 
valiosos em aprendizagens diversificadas em relação a determinado conteúdo considerado 
necessário ao seu desenvolvimento pessoal. E a avaliação por ser um processo, conduz a uma 
tomada de decisão. 

De fato, o momento da avaliação deveria ser considerado um “momento de fôlego” na 
jornada para, em seguida, retornar, se houver necessidade, de maneira mais adequada, 
especialmente por ser o objeto da ação avaliativa um processo tão dinâmico como no caso, a 
aprendizagem. A avaliação com a função classificatória não auxilia em nada o avanço e o 
crescimento,pois ela tão somente constitui um instrumento estático e freador do processo. 

A preocupação  com a avaliação é a tônica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional(LDB) nº 9394/96, a qual dispõe: “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”. 

Conforme se pode observar no dispositivo acima transcrito, na legislação está claro 
que, na avaliação, a preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos é prevista, 
entretanto, constata-se que, na prática, ainda são considerados os aspectos quantitativos em 
detrimento dos qualitativos. 

Com a visão defendida por Luckesi(1996), a avaliação incorpora o momento dialético 
do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia e 
competência. A obrigatoriedade da tomada de decisão, quanto à ação, neste tipo de avaliação 
é o seu referencial, o qual só irá facilitar e motivar o processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação deve então ser compreendida como um processo abrangente, implicando 
ainda uma reflexão crítica sobre a prática, possibilitando com isso uma tomada de decisão 
sobre os próximos passos necessários, no sentido de melhor acompanhar o desenvolvimento 
dos educandos e auxiliá-los em suas eventuais dificuldades. 

2.3 Tipos de avaliação 
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De acordo com Luckesi(1996), a avaliação escolar classifica-se em: avaliação 
diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Tais modelos avaliativos representam 
formas de abordagem para a obtenção de elementos que permitam a solução de problemas. 

2.3.1. Avaliação diagnóstica 

De acordo com Luckesi(1996), a avaliação diagnóstica consiste em um julgamento de 
valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisões. 

A avaliação diagnóstica envolve a descrição e a determinação de algum aspecto do 
comportamento do educando.Pode ser usada em diferentes momentos do processo ensino-
aprendizagem, tendo como principal objetivo detectar a presença ou ausência de 
conhecimentos e habilidades, e verificar se os pré-requisitos para novas experiências de 
aprendizagem existem,ou melhor, já foram construídos. 

Caso esses pré-requisitos não existam, faz-se necessária a elaboração de diferentes 
estratégias de reforço, levantamento de situações alternativas em termos de tempo e espaço, 
que poderão e deverão ser providenciadas para que a maioria, ou, quem sabe, todos os 
estudantes aprendam de modo satisfatório as habilidades e os conteúdos que se lhes 
pretendem ensinar. 

Ademais, a avaliação diagnóstica visa identificar o ponto de partida das atividades de 
aprendizagem, através da verificação do comportamento de entrada do educando, oferecendo 
assim subsídios para a atividade docente, tais como: 

1 Identificar habilidades consideradas como pré-requisitos para alcançar os 
objetivos pretendidos; 2 Selecionar os educandos que já dominam os objetivos 
pretendidos em determinado curso ou unidade para liberá-los dessa tarefa; 3 
Classificar os educandos de acordo com habilidades e rendimentos escolares 
(LUCKESI, 1996,p. 40). 

O diagnóstico se constitui de uma sondagem e retrospecção da situação de 
desenvolvimento do educando, dando-lhe subsídio para que verifique como e o que aprendeu. 

2.3.2. Avaliação formativa 

A avaliação formativa ocorre durante o desenvolvimento das atividades escolares e visa 
informar ao educando e ao educador o resultado da aprendizagem, buscando com isso adequar 
os procedimentos de ensino aos objetivos pretendidos; isto é, a avaliação formativa identifica 
deficiências na organização do ensino/aprendizagem, de modo a possibilitar suas 
reformulações e garantir que os objetivos sejam alcançados. É chamada de formativa, pois 
indica como está ocorrendo a modificação dos educandos em direção aos objetivos. 

Na execução da avaliação formativa, devem os educadores utilizar diversos 
procedimentos de análise, tais como: prova, observação e outros instrumentos especialmente 
construídos para verificar como a aprendizagem está ocorrendo. 

Desta forma, pode-se afirmar que o objetivo central da avaliação formativa consiste em 
perceber as deficiências dos educandos e trabalhar suas dificuldades até que eles realmente 
possam superá-las; podendo-se destacar como principais funções da avaliação formativa: 

Proporcionar a professores e alunos informações sobre os resultados que 
estão sendo alcançados no desenvolvimento das unidades de experiência, 
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tendo em vista a eficiência do processo  ensino/aprendizagem para a execução 
dos objetivos específicos das unidades de ensino; Localizar deficiência e 
dificuldades de aprendizagem no desenvolvimento do ensino/aprendizagem 
para melhorar a eficiência do processo. Os resultados da avaliação formativa 
devem indicar não apenas o que foi aprendido mas, sobretudo, o que é preciso 
aprender e as possíveis causas da dificuldade de aprendizagem  (LUCKESI, 
1996, p. 41). 

Por fim, Grassau apresenta algumas das tarefas que devem ser desencadeadas para que 
o processo formativo ocorra, sendo elas: 

1 Especificar o que deseja avaliar e a razão por que se avalia. 
2 Determinar os objetivos que se deseja alcançar. 
3 Selecionar as variáveis relevantes para  obter uma informação objetiva. 
4 Traduzir os objetivos educacionais e estabelecer critérios para emitirem 
juízos valorativos. 
5 Construir instrumentos para obter as informações. 
6 Fixar uma amostra que servirá de base para obter as informações relevantes. 
7 Processar e analisar os dados coletados para obter informações que 
permitam um diagnóstico do que desejamos avaliar. 
8 Tomar decisões para executar a ação desejada (GRASSAU apud SANT’ANNA, 
1995, p.38). 

Com essas informações, o educador poderá refletir acerca do processo desenvolvido, 
buscando compreender o que poderia ser melhorado ou ainda que outras atividades podem 
ser propostas no sentido de atingir uma melhor aprendizagem. 

 
2.3.3 Avaliação somativa 

 
A avaliação somativa objetiva de maneira geral o grau em que os resultados mais 

amplos têm sido alcançados ao longo e ao final de um curso, tendo como função classificar os 
educandos, ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de aproveitamento 
apresentados. Abrange conteúdos/habilidades desenvolvidos ao longo da unidade, semestre ou 
ano letivo (BLOOM apud ESTEBAN, 1999). 

A principal característica da avaliação somativa consiste no julgamento a posteriori da 
eficiência global do processo ensino-aprendizagem, verificando a eficácia da ação docente na 
consecução dos objetivos gerais do ensino. Atualmente, a classificação do educando se 
processa segundo o rendimento alcançado, tendo por parâmetro os objetivos previstos.  

De acordo com Haydt (1997, p. 293), o objetivo da avaliação somativa é promover os 
alunos. Assim, 

[...] em sistema escolar seriado, o aluno é promovido de série para outra e de 
um grau ou curso para outro, de acordo com o aproveitamento e o nível de 
adiantamento alcançado nos componentes estudados. Quando a avaliação é 
utilizada com o propósito de atribuir ao aluno uma nota ou conceito final para 
fins de promoção, ela é denominada avaliação somativa. Esse tipo de 
avaliação tem função classificatória, pois consiste em classificar os resultados 
obtidos pelos alunos ao final de um semestre, ano ou curso, tendo por base os 
níveis de aproveitamento preestabelecidos (HAYDT, 1997, p. 293). 
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Diante do exposto, percebe-se que é extremamente necessária uma mudança de 
postura avaliativa, levando em consideração os novos princípios pedagógicos, as novas 
concepções educativas e as mudanças ocorridas nas escolas que eliminam as comparações 
entre educandos e buscam realizar avaliação planejada, objetivada, visando favorecer o 
desenvolvimento intelectual desses educandos. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

3.1. Unidade de análise 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e  Tecnologia do Piauí-IFPI tem inserido em si 
os cursos técnicos e cursos superiores, entre eles o curso do eixo de informação e 
Comunicação, implantado em julho de 1999. E é para este curso que a pesquisa está voltada. 

3.2 Coleta de dados 

Os dados foram coletados através de: 

a) questionários aplicados junto aos professores. 

b) questionários aplicados junto aos alunos. 

Os questionários buscaram colher informações a partir de pessoas com diferentes visões 
acerca do mesmo processo, em virtude das diferentes posições por elas ocupadas, vivenciando, 
desta forma, diversificadas experiências de atuação.  

3.3 Análise de dados 

Após a coleta de dados e a construção de sua análise, deu-se início à análise de dados 
em si. Os questionários foram lidos e organizados para posteriormente terem seu conteúdo 
classificado e analisado junto ao restante dos registros e materiais, com base em categorias de 
análise definidas.  

A análise de conteúdo, conforme já se destacou, ocorreu tendo por base uma 
abordagem qualitativa, como técnica para pré-análise, exploração e interpretação do material, 
o que servirá de suporte para captar a realidade estudada. 

3.4 Perfil dos educadores do curso do eixo de Informação e Comunicação 

O modelo profissional que se deseja nos dias atuais é de um profissional dinâmico, com 
conhecimentos atualizados, principalmente na área pedagógica, e que possa continuamente 
aperfeiçoar-se, possa pesquisar, utilizando todas as habilidades e capacidades para atuar na 
sociedade em que vive. O que se nota nos perfis dos profissionais que as universidades estão 
formando é a carência de um preparo pedagógico condizente com as necessidades dos 
educandos, o que se torna urgente. 
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Com base nisso, foi feita uma análise com relação ao preparo dos profissionais do curso 
supramencionado e constatou-se que, ao todo, são 17 docentes. 

A prática avaliativa desses profissionais tem sua base na experiência vivenciada durante 
sua escolarização e nas normas apresentadas pelas escolas e professores que tinham uma 
postura avaliativa que deveria atender aos anseios da sociedade daquele período em que cada 
professor estudou. 

 

3.5 Perfil dos educandos do curso do eixo de Informação e Comunicação  

Da população, foram selecionados 32 educandos que estudam no citado curso. Desses 
32 alunos, 78% pertencem ao sexo masculino, e 22% ao sexo feminino. A maioria concluiu o 
ensino médio em escolas da rede particular. O que os motivou a escolher o curso foi o fato do 
IFPI oferecer um bom nível de ensino. 

 

3.6 Perfil do curso do eixo de Informação e Comunicação  

O curso foi criado para atender uma demanda de mercado na área de redes de 
computadores. O IFPI criou o curso porque, além da necessidade de mercado, conta com um 
quadro de educadores qualificados, seis laboratórios de informática com equipamentos de 
última geração, um laboratório de sistemas digitais, um laboratório de análise de circuitos e um 
de microprocessadores; enfim, uma infraestrutura capaz de proporcionar uma aprendizagem 
qualificada. 

 

4 RESULTADO E ANÁLISE DA PESQUISA 

Inicialmente, serão apresentados os dados da pesquisa feita junto aos educadores. 
Constatou-se que 71% dos educadores consideram a avaliação um importante instrumento que 
serve para diagnosticar o desempenho do educando; e 29% consideram a avaliação um 
parâmetro tanto para o educandco quanto para o educador. 

No que se refere ao tipo de avaliação que eles acreditam ser a ideal, 71% consideram 
importante a avaliação formativa; e 29% a diagnóstica, mas a prática os leva a se enquadrarem 
na classificatória. Observa-se que isto se configura na prática, pois é mais fácil classificar do que 
analisar diversos aspectos do educando, tão necessários para se ter o processo avaliativo como 
um meio e não como um fim. 

Permite-se, portanto, concluir da análise dos questionários aplicados junto aos 
educadores que a avaliação ainda não está sendo assimilada por estes como um processo 
contínuo, de análise do educando no dia-a-dia, em todas as suas ações, procedimentos, na sua 
convivência com o educador, mas como meio de atribuir “notas” ou “conceitos”, que muitas 
vezes seguem a norma avaliativa adotada pelos superiores da instituição, o que levará o 
educando a ser discriminado como aquele que obteve aprovação ou reprovação. 

Com relação ao questionário respondido pelos educandos, constatou-se no que diz 
respeito ao tipo de avaliação adotada pelos educadores, a prova escrita ficou à frente com 44%; 
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logo em seguida, os trabalhos com 28%; a pesquisa com 9%; a participação em sala com 16%; e 
a redação com 3%. 

Após o diagnóstico, verificou-se que tanto os educadores quanto os educandos situam a 
prática avaliativa como um processo que necessita de mudanças para ser realmente de 
qualidade. É preciso, portanto, buscar formas de causar mudanças capazes de tornar o ensino 
superior uma referência para os demais níveis de ensino, mudanças que realmente possam 
causar-lhes impacto. 

As respostas dadas pelos educandos e pelos educadores levam a acreditar que o 
momento é propício às mudanças significativas na prática avaliativa do curso, visando uma 
melhoria na qualidade do egresso do curso de Tecnologia do eixo de Informação e 
Comunicação. Para tanto, é necessário trabalhar com uma estratégia de avaliação que busque 
mudar a prática avaliativa do curso. 

 

5 ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO PARA O CURSO DO EIXO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO IFPI 

Na atualidade, é preciso que as instituições de ensino trabalhem para que os 
educadores, os educandos e a escola alcancem os objetivos propostos. 

A pesquisa realizada neste trabalho mostra que há necessidade de concentrar esforços 
para modificar a prática avaliativa do IFPI. Na elaboração das estratégias de avaliação, faz-se 
imprescindível enfatizar aspectos estudados no decorrer deste trabalho. Entre eles: 

a) As funções da avaliação vão estar presentes em todas as estratégias, destacando-se que elas 
são: instrutivas, educativas, diagnósticas, de desenvolvimento, de controle. 

Neste contexto, pretende-se mostrar que as estratégias apresentadas devem perpassar 
todas essas funções, destacando-se a avaliação como um meio de melhoria da educação no 
País.  

b) A estratégia, em sua totalidade, está englobando as características necessárias para 
uma avaliação formativa, quais sejam: permanente, cumulativa, cooperativa, 
autocorretiva, útil, sistemática, objetiva, válida, reguladora do processo educativo. 

Todos estes aspectos expostos reportam-nos à relação dinâmica entre os componentes 
do processo ensino-aprendizagem: objetivo, problema, conteúdo, método, meios, formas de 
organização do ensino e avaliação. 

Destaque-se que a estratégia de avaliação que se pretende apresentar enfoca o aluno 
como um ser em constante processo de aprendizagem. Portanto, a avaliação é globalizadora de 
toda a sua personalidade e é holística, porque abrange todos os aspectos necessários. 

Por conseguinte, é importante responder a uma questão, antes de delinear e descrever 
a proposta. A pergunta é: – por que estratégia de avaliação para o curso superior de Tecnologia 
do eixo de Informação e Comunicação do IFPI? Para respondê-la, propõe-se um conjunto de 
argumentos que serão explicitados a seguir: 

           Em primeiro lugar, porque não existe no curso de Tecnologia do eixo de Informação e  
Comunicação uma prática avaliativa formativa. Há uma prática avaliativa fragmentada, que 
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resulta em uma avaliação individualizada do aluno, através do que cada educador estabelece 
como estratégias avaliativas e que não são compartilhadas com os demais educadores. Não há, 
desta forma, uma unidade de estratégia avaliativa, o que certamente dificulta um trabalho 
voltado para a avaliação integral e holística do educando. Daí a importância desta proposta. 

Em segundo lugar, o trabalho coletivo dos educadores possibilita a partilha da troca de 
experiência e disposição para romper com a prática avaliativa dominante. 

Em terceiro lugar, porque permite a construção de uma estratégia comum entre os 
educadores. O educador deve superar o senso comum relacionado à avaliação, visando criar 
uma nova mentalidade junto aos educandos e demais educadores.  

A estratégia de avaliação está subdividida em três diretrizes.  A primeira diretriz é o do 
funcionamento do coletivo do semestre, que consiste na criação de um coletivo de educadores. 
O coletivo constitui o meio propício para que educadores e educandos possam desenvolver 
habilidades, capacidades e hábitos de cooperação e participação no trabalho, criando, 
executando e emitindo sugestões. Desta maneira, cresce o sentimento de respeito às opiniões 
dos outros e ao desejo de mudança dos interesses e motivações. 

Por sua vez, o objetivo do coletivo do semestre não é só avaliar o educando, é também 
autoavaliar-se. Para tanto, mensalmente devem-se fazer reuniões pedagógicas, nas quais serão 
elaboradas metas de avaliação no sentido de verificar se está sendo profícua ou não a ação do 
coletivo. Por outro lado, retroalimenta o sistema, para assegurar a qualidade da avaliação 
adotada. 

A segunda diretriz é o da instrumentação de diferentes formas de avaliação. Em uma 
sala de aula, deve-se utilizar um leque diverso de instrumentos e de técnicas avaliativas. 

A terceira diretriz é o da participação dos educandos no processo avaliativo, que pode 
ocorrer por grupo de tutoria, grupo de consulta e assistência ao educando e a autoavaliação. 

Com isso, começa-se a romper a visão unilateral de controle externo, passando-se a 
adotar uma visão bilateral mais ampla, em que o controle externo do educador associa-se ao 
autocontrole do educando, que, além de tudo, adquire uma habilidade fundamental para a 
vida. 

Esta é uma estratégia que pode levar a uma avaliação formativa, em que cada sujeito do 
processo ensino-aprendizagem está cooperando para que haja integração dos outros 
componentes educativos e que a educação aconteça, buscando desenvolver no educando uma 
postura mais crítica na sociedade. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no diagnóstico feito junto a educadores e educandos, com o objetivo de 
caracterizar a prática avaliativa vigente no curso Superior de Tecnologia do eixo de Informação 
e Comunicação do IFPI, pode-se perceber que essa prática ainda é classificatória, autoritária e 
de caráter terminal, enfatizando mais o produto do que o processo, ou seja, afastando-se das 
funções básicas da avaliação.  

A estratégia proposta neste trabalho tem a intenção de colocar a avaliação como 
integrante formativa, que muito contribui para o desenvolvimento do processo ensino-
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aprendizagem e, de um modo geral, para a construção de uma sociedade que considera os seus 
sujeitos.  

Tal estratégia valoriza tanto a capacidade do educador como a do educando, que é um 
sujeito dinâmico e criterioso; ou seja, deixa de existir a unilateralidade para deixar crescer a 
bilateralidade em sala de aula. Logo, conclui-se que esta estratégia de avaliação poderá 
contribuir para ajudar as mudanças no Curso Superior de Tecnologia do eixo de Informação e 
Comunicação do IFPI.  

Esta estratégia não está pronta nem acabada, precisa ainda ser construída à medida que 
outras necessidades forem surgindo. Mas é preciso que tais posturas avaliativas aconteçam, de 
modo a refletir a ação-reflexão-ação dos sujeitos envolvidos no processo, e que estes ajam de 
modo compartilhado e comprometido. 
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RESUMO 

 O uso de drogas é um problema que se arrasta desde os primórdios da nossa civilização. 
Entretanto, na nossa sociedade atual, o interesse da população no uso de várias drogas sejam essas 
lícitas ou ilícitas tem aumentado relativamente ao passar do tempo e os meios de comunicação tem 
uma colaboração considerável nesse aumento. Além disso, o uso dessas substâncias tem se iniciado 
cada vez mais cedo e o assunto ainda é um tabu em nossa sociedade. É difícil para a família superar com 
argumentos educacionais o forte poder que a mídia exerce sobre o comportamento dos jovens. Por 
outro lado, para a escola não é fácil trabalhar a distorção da realidade frente à formação de contra 
valores e de modelos culturais que disseminam o uso de drogas lícitas de tolerância social, a exemplo de 
álcool e medicamentos. Os meios de comunicação e a educação deveriam estar interligados para um 
trabalho sócio educativo mais efetivo. Enquanto isto não é possível um trabalho relevante a ser 
realizado com jovens e o desenvolvimento de sua visão crítica acerca do conteúdo midiático. Nesse 
sentido o presente trabalho propõe descrever uma experiência de construção desta visão crítica entre 
jovens estudantes do curso técnico integrado em controle ambiental, através da análise de conteúdo 
apresentada em reportagens de jornal impresso de circulação no Estado da Paraíba. O processo 
pedagógico pretende vivenciar a integração de temas transversais, como cidadania e saúde, ao 
desenvolvimento de habilidades técnicas de uso da informática básica (particularmente o uso do 
software Microsoft Office Excel). Este processo consiste na coleta de dados, análise de conteúdo e uso 
do Excel para construção de gráficos que possibilitem a análise dos resultados.  

 

 

Palavras-chave: Drogas, Mídia, Transversalidade  
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1. INTRODUÇÃO 

A problemática da toxico dependência em nossa sociedade atual faz parte do nosso cotidiano 
onde vivenciamos todos os dias sua presença seja de uma forma concreta ou implícita em anúncios 
publicitários que de uma forma ou de outra agem como um provocativo a sua utilização. O tema das 
drogas é uma constante na agenda da mídia nacional. Entretanto diferentemente do que ocorre em 
outros países, no Brasil ainda não há um interesse científico consolidado pelo estudo sobre o impacto 
dos discursos da mídia sobre o consumo de substâncias psicoativas entre a população. Iniciativas têm 
surgido nos principais centros de excelência em produção acadêmica do país. Deve-se admitir que a 
mídia tanto impressa quanto audiovisual contribua muito mais para desinformar e confundir do que 
provocar uma visão crítica do fenômeno relacionado ao uso de drogas. Destorcendo por muitas vezes 
dados ou simplesmente não os divulgando por completo. O público, por outro lado, recebe-os como 
uma descrição fiel da realidade, quando não é isto o que realmente ocorre em sua maioria.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) já apontam para uma educação comprometida 
com a cidadania, os princípios orientadores da educação escolar a dignidade do ser humano, a igualdade 
de direitos, participação ativa do cidadão no espaço público e a co-responsabilidade pela vida social. No 
ensino médio, os PCN recomendam a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 
competências necessários à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se 
situa, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

O devido trabalho através de um projeto integralizador intercalou cidadania, prevenção, informática 
básica, mídia e comunicação, permitindo através da análise de reportagens jornalísticas em um período 
de seis meses, utilizar conhecimentos em software Microsoft Office Excel para a construção de gráficos 
a partir dos resultados obtidos com a análise das matérias. Além de possibilitar um olhar crítico sob a 
imprensa midiática, exercendo nosso papel de cidadão. 

Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e 
obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. Estes são temas que 
envolvem um aprender sobre a realidade, preocupando-se também em interferir na mesma para 
transformá-la. Os temas transversais atuam como eixo unificador, em torno do qual se organizam as 
disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não como um assunto descontextualizado. 
Quando enfocamos o tema mídia e drogas há uma inserção curricular de temas transversais como 
cidadania e saúde (prevenção ao uso drogas) e estes podem ser trabalhados de modo integrado a 
conteúdos formais como a informática básica e a linguagem (comunicação). 

A cidadania é o exercício da conquista dos direitos e do cumprimento dos deveres do cidadão. 
É um campo social e político em permanente construção, onde as pessoas participam como integrantes 
de uma coletividade. Os temas mídia e drogas necessariamente envolvem a participação de toda a 
sociedade e exige uma tomada de posição de cada individuo em seu contexto coletivo, uma vez que há 
problemas sociais correlatos ao uso e abuso destas substâncias e uma forte contribuição em como a 
mídia trata a questão. 

Segundo a Organização das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes (UNODC) o consumo de 
drogas no Brasil vem crescendo nos últimos anos. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
(SENAD), órgão do Governo Federal responsável por coordenar a implementação da Política Nacional 
sobre Drogas (PNAD), divulgou, em julho de 2010, o resultado de uma pesquisa realizada entre 
estudantes universitários brasileiros. Os dados revelaram que 49% do universo pesquisado já haviam 
experimentado algum tipo de droga ilícita, pelo menos uma vez na vida, 86% revelou já ter feito uso na 
vida de álcool e 47% de tabaco; 22% estão sob risco de desenvolver dependência de álcool e 8% de 
maconha; 36% beberam exageradamente "binge" nos últimos 12 meses e 25% nos últimos 30 dias; 

00740074



cerca de 40% usaram duas ou mais drogas nos últimos 12 meses e 43% relataram já ter feito uso 
múltiplo e simultâneo de drogas na vida. Pesquisas anteriores já haviam demonstrado que o uso de 
substâncias psicotrópicas é iniciado a partir dos 10/12 anos (OBID, 2010). 

O uso de drogas pelos jovens começa em idade cada vez mais tenra. Segundo pesquisa de 
Galduróz, (2005) a primeira experiência é feita aos 10 anos de idade. A preocupação com o problema 
tem estimulado trabalhos na área científica para entender melhor a atenção que a mídia tem dado ao 
problema. Nesse contexto, a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) realizou duas pesquisas 
interessantes de 1999 e 2001, com o objetivo de verificar o tratamento dado pela mídia nacional 
destinada ao grande público e ao segmento jovem da população sobre o tema das drogas (VIVARTA, 
2003). 

Nas escolas brasileiras, existem regras em relação às drogas: É proibido fumar nas instalações 
escolares, dentro ou fora do prédio em si, incluindo as áreas externas como jardins, estacionamentos ou 
quadras poliesportivas. Também é proibido levar bebidas alcoólicas para a escola durante o horário 
escolar, regra que se aplica além dos alunos, aos funcionários e visitantes. Não é a falta de regras que 
influencia na utilização de drogas, e sim um sistema educacional onde a temática das drogas ainda não é 
uma prioridade trabalhada de forma transdisciplinar nas escolas. O consumo de drogas, como o álcool, 
pelos estudantes brasileiros está causando ressaca nas salas de aula de muitas escolas. Segundo 
levantamento da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e do Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas (Cebrid), 54,4 % dos jovens que usam ou já usaram drogas (ilícitas ou não) estão 
atrasados pelo menos um ano em relação à série considerada ideal. Entre os estudantes que não 
consomem drogas, este índice cai para 33,4%. De acordo com a pesquisa, divulgada recentemente e 
realizada em 2004 com 48.155 jovens, o álcool continua sendo a droga mais consumida entre os 
estudantes. Segundo o Senad, o álcool é apenas uma das drogas lícitas usadas pelos estudantes. Das 
sete drogas preferidas pelos adolescentes, só uma é ilícita (maconha). Eles também fazem uso com 
freqüência de cigarro, solvente, energéticos, ansiolíticos e anfetaminas. 

É crime vender bebida para menores, mas muitos têm acesso ao álcool em casa. As escolas 
têm papel fundamental para identificar o problema e orientar o adolescente (MEROLA, 2006).  

Alba Rodrigues Cruz, subsecretária de planejamento pedagógico da Secretaria Estadual de 
Educação do Rio de Janeiro disse em entrevista ao jornal O Globo (2006)que:  

“As escolas da rede estadual fazem um trabalho de prevenção, mas o 
assunto ainda é tabu. Se é difícil tratar desse tema em casa, com a família, 
imagine numa unidade escolar. O uso de drogas é uma das causas da evasão, 
mas não temos esse dado quantificado separadamente. As drogas entram no 
item “outros”, que representa 41,59% do total das causas de evasão na rede”. 

 

No entanto, tão importante quanto tratar da temática na família e na escola  é fazer com que 
ela  seja abordada de uma maneira preventivo-educativa na mídia. Visando adequar as políticas 
editoriais aos objetivos da prevenção, os pesquisadores têm sugerido o aprimoramento do 
comportamento editorial da imprensa relacionado ao problema das drogas. Gomide e Pinsky (2004), 
afirmam que há evidências de que o resultado da maioria das campanhas educativas visando à 
prevenção é bastante frágil. A propaganda de bebidas, além de todos os tipos de apelos midiáticos, 
influencia, efetivamente, o aumento do consumo de substâncias psicoativas lícitas, a exemplo do álcool, 
principalmente entre os jovens. GOMIDE e PINSKY (2004) comentam que: “A propaganda gera, no 
mínimo, uma visão mais positiva sobre as bebidas alcoólicas entre os jovens, ou maiores expectativas de 
beber quando adultos”.  
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Os dados da pesquisa demonstraram que ao longo do ano de 2001, em 49 grandes jornais 
acompanhados diariamente, foram veiculadas 75.797 reportagens sobre a infância e adolescência. 
Deste universo, apenas 239 matérias referiam-se ao tema das drogas lícitas na adolescência, perfazendo 
0,31% do total. Já na mídia destinada ao público jovem, das 10.435 matérias publicadas nesse período, 
apenas 64, equivalentes a 0,61%, tratavam do tema álcool / tabaco. O referido trabalho demonstra, 
ainda, que tanto a mídia jovem quanto a grande imprensa optaram pela linha terrorista da abordagem 
sobre as drogas (VIVARTA, 2003). 

No contexto escolar é preciso construir no jovem uma visão crítica sobre o comportamento da 
mídia no tocante as drogas e buscar meios de construção de processos educativos que integrem o 
currículo formal a temática. Neste contexto uma ferramenta de grande importância nos dias atuais é a 
informática, a qual não pode ser vista como meramente “mais uma tecnologia”. É uma nova tecnologia 
que oferece transformação pessoal, além de favorecer uma formação tecnológica necessária. Sendo 
assim deve-se ter a percepção de que a informática não é uma ferramenta neutra que usamos 
simplesmente para apresentar um conteúdo e que, portanto poderá ser utilizada para a integralização 
de saberes necessários a formação preventiva. Tarja (2001) comenta que: “A incorporação das novas 
tecnologias de comunicação e informação nos ambientes educacionais provoca um processo de 
mudança continuo não permitindo mais uma parada, visto que as mudanças ocorrem cada vez mais 
rapidamente e em curtíssimo espaço de tempo.”  

Masseto (2004) faz menção à importância da boa escolha dos recursos tecnológicos para que 
haja interação:  

“(...) não se trata de simplesmente substituir o quadro negro e o giz 
por algumas transparências, por vezes tecnicamente mal elaboradas ou até 
maravilhosamente construídas num Power Point, ou começar a usar um data 
show. As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que se pretende 
que os alunos aprendam. Como o processo de aprendizagem abrange o 
desenvolvimento intelectual, afetivo, o desenvolvimento de competências e de 
atitudes, pode-se deduzir que a tecnologia a ser usada deverá ser variada e 
adequada à  seus objetivos.”  

Cotrim (2003) diz que:  

“Na sociedade contemporânea, a mídia constitui um dos fatores 
fundamentais na formação do que é comumente conhecido como opinião 
pública. (...) quando se aplica a um assunto que apresenta uma fraca tradição 
de pesquisas no Brasil, como é o caso da questão das drogas, (...) os conteúdos 
das reportagens da mídia têm a permissão de reinar sozinhos (...) o que é visto, 
lido e ouvido, através da mídia, no que se refere às drogas, tende a se tornar a 
única medida padrão de verdade para a grande maioria da população 
brasileira.” 

 
Sendo assim, pode-se refletir que atualmente a mídia age como formadora de opinião e 

influenciadora de comportamentos tanto quanto a família e a escola. A proposta está fundamentada no 
uso de uma análise crítica sobre o conteúdo apresentado na mídia impressa paraibana, no período de 
seis meses, através da análise de reportagens de um jornal de circulação estadual. Por outro lado, é 
proposta uma interlação desses conteúdos: cidadania, saúde, prevenção e recursos tecnológicos para a 
construção dessa interface, com a consolidação do uso de informática, através da aplicação do software 
Microsoft Office Excel na análise de dados. 
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Este trabalho utilizou da clipagem de matérias de um jornal impresso local em um período de 
seis meses para identificar os tipos de discursos utilizados na construção das notícias sobre drogas. Foi 
realizado um estudo sobre o comportamento da mídia impressa  definindo como instrumentos de 
quantificação: número de matérias, identificação das drogas que são mais abordadas nas matérias 
jornalísticas, freqüência de matérias sobre cada droga específica, identificação da origem institucional 
(caracterizada como fonte das matérias). Depois foi feita uma categorização das matérias. 

As categorias foram subdivididas em epidemiologia, educativa, criminalidade, tráfico e 
publicidade. Em epidemiologia, foram incluídas as matérias acerca de uso e prevalência. Na categoria  
educativa foram classificadas  reportagens que envolviam conteúdos relacionados a prevenção, 
promoção de saúde e tratamento. Na categoria criminalidade foram considerados fatos que envolviam 
ações de violência relacionadas ao uso e abuso de drogas. Foram classificadas na categoria tráfico as 
matérias que envolviam ações de repressão (apreensão e comercialização). Por fim, na categoria 
publicidade, as matérias nas quais apresentavam incentivos à compra e o consumo de drogas. 

Para análise dos dados foi utilizado o software Microsoft Office Excel fortalecendo no estudante 
conhecimento técnico sobre planilha e gráficos integrado-o a temática de sáude (drogas) e mídia. 

Os resultados obtidos estão descritos a seguir e durante a observação das matérias foram 
analisados os campos do jornal que tratam de reportagens, colunas de opinião, páginas publicitárias e 
outras. 

O número de matérias encontradas com a temática droga, em um período de 06 meses (julho 
a dezembro de 2010) foi de 126. Do total de matérias, 36 referiam-se ao crack, 28 à maconha, 21 ao 
álcool, 8 à cocaína e 41 referiam-se às drogas não especificadas (ver Figura 1). 

Figura 1 – Identificação das drogas que são mais abordadas nas matérias jornalísticas: freqüência de matérias 
sobre cada droga específica (Dados apresentados em percentual) 

Na categorização geral foram encontrados os seguintes dados: 4% em publicidade, 9% 
referiam-se a epidemiologia, 20% à categoria educativa, 23% à criminalidade e 44% ao tráfico (ver Figura 
2). 

Observa-se que as matérias aparecem em sua grande maioria nas categorias tráfico e 
criminalidade. Por outro lado, é insignificante a quantidade de matérias na categoria educativa. Sem que 
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nossos meios de comunicação, que representam a interface entre o público e o que acontece em nossa 
sociedade tomem consciência da relevância do problema, e colabore com mais informação à nossa 
população, é pouco provável que em próximas pesquisas ocorram mudanças nestes números 
alarmantes. 

 

Figura 2 – Categorização geral das matérias (Dados apresentados em percentual) 

Dentre as que se referiam a crack foi feita à análise da categoria das reportagens que está 
representada a seguir na Figura 2. No caso do crack pode-se observar que a maior freqüência das 
matérias está nas categorias tráfico (45%) e criminalidade (20%) (Ver Figura 3). 

 

Figura 3 – Categorização das matérias que envolvem o crack (Dados apresentados em percentual) 

Pela  Figura 04 abaixo observa-se que as matérias classificadas nas categorias tráfico e 
criminalidade envolvem relação com o crack e a maconha (as drogas ilícitas). Na categoria educativa 
estão as matérias relacionadas as drogas lícitas (álcool e tabaco). Este comportamento da mídia é 
questionável e contraditório. 
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Figura 4 – Quantificação do número de drogas mais abordadas em cada categoria (Dados 
apresentados em percentual) 

Neste último gráfico, é possível visualizar em cada mês estudado, as categorias de maior 
aparição separadamente (ver Figura 5). Nota-se que a categoria tráfico, por exemplo, obteve um 
aumento significativo do primeiro mês analisado (julho) em relação ao último mês (dezembro). Não 
foram encontradas reportagens na categoria educativa, no último mês do período analisado. 

 

Figura 5 – Relação entre mês e categoria (Dados apresentados em percentual) 
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3. CONCLUSÃO 

Este trabalho possibilitou a produção de conhecimento com base nos pressupostos 
metodológicos identificados na revisão bibliográfica sobre a construção do discurso midiático, 
enfocando o tema das drogas. Foram atendidos os objetivos, e quanto ao processo pedagógico, 
vivenciou-se a integração de temas transversais, como cidadania e saúde, e desenvolvimento de 
habilidades técnicas de uso da informática básica (particularmente o uso do software Microsoft Office 
Excel). 

Observou-se que em relação à mídia e sua função de informar e alertar a sociedade há uma visão 
subjetiva dos fatos. Pode-se dizer que não é prioridade dos meios de comunicação trabalhar a temática 
das drogas de forma educativa orientando o público, mas sim apresentar reportagens quase que 
totalmente vinculas a situações de repressão e criminalidade, deixando a desejar no que se refere a um 
trabalho educativo-preventivo, o qual deveria ser apresentado com maior relevância. 
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RESUMO 

Através da nova fase de expansão para o ensino profissional, novos Campi do instituto Federal de 
Educação, Ciência e tecnologia foram implantados em diversas regiões de nosso país, numa política de 
oportunizar a todos maior acesso a um ensino técnico de qualidade. Por meio da expansão da Rede 
Federal, a cidade de Caicó foi contemplada com um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia e, seus primeiros cursos técnicos de nível médio na forma subseqüente: o curso Técnico de 
Eletrotécnica e o curso Técnico de Informática. Com esta pesquisa pretende-se mostrar a história da 
implementação em Caicó, no ano de 2009, do Curso Técnico de Eletrotécnica na forma subseqüente. A 
pesquisa, focalizada neste estudo, coloca em destaque a discussão em torno da cultura escolar 
imbricada no currículo do curso técnico de eletrotécnica na forma subseqüente. A reflexão elege como 
suporte o currículo do curso, como um espaço no qual, as disciplinas, sob diversos enfoques, 
referenciam aspectos da cultura escolar. Partindo dessas considerações, esse trabalho analisa como se 
deu, no interior, a implantação do Curso Técnico de Eletrotécnica na forma subseqüente, abordando a 
organização curricular do referido curso, bem como as respectivas disciplinas do processo educativo. 
Para esse trabalho, utilizamos várias fontes como os discursos ministeriais e a legislação pertinente, bem 
como a documentação produzida pelo IFRN- Campus Caicó. 

 

Palavras-chave: história da educação, curso técnico de Eletrotécnica 
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1. INTRODUÇÃO 

Salvaguardar a memória do curso através deste projeto foi uma tentativa de não correr o 
risco de desperdiçar a documentação que hoje ainda está dispersa na instituição. 

Enquanto instituição de ensino profissionalizante (Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Caicó), tornou-se pertinente elucidar a cultura 
escolar que norteia o currículo do curso técnico de nível médio em eletrotécnica, na forma 
subsequente, tendo em vista a necessidade de que os professores tenham consciência de que 
ao exercerem a docência tanto das disciplinas da formação básica quanto das disciplinas da 
formação técnica, estão utilizando a cultura escolar, a qual difere de instituição para instituição 
e não age de forma neutra, mas retém suas particularidades. O espaço escolar foi elucidado 
enquanto instrumento de educação, propondo a análise desse espaço como construção 
cultural já que expressa e reflete os discursos para além de sua materialidade. Assim, 
fundamentados em Viñao Frago refletiremos sobre esta particularidade do entendimento da 
cultura escolar inserida no curso técnico que, de acordo com seu ponto de vista:  

[…] a instituição escolar ocupa um espaço que se torna, por isso, lugar. 
Um lugar específico, com características determinadas, aonde se vai, 
onde se permanece certas horas de certos dias, e de onde se vem. Ao 
mesmo tempo, essa ocupação de espaço e sua conversão em lugar 
escolar levam consigo sua vivência como territórios por aqueles que 
com ele se relacionam. (VIÑAO, 2005, p. 17). 

 

2. A CULTURA ESCOLAR COMO CATEGORIA DE ANÁLISE         

A cultura é um campo de complexa produção de sentidos e através da linguagem esses sentidos 
são atribuídos a determinadas práticas e saberes que terão efeitos de verdade em dada cultura. Essa 
afirmação vem ratificar o que diz Juliá (2001) quando afirma que a cultura escolar é um conjunto de 
normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, podendo variar conforme a época, 
fins religiosos ou sociopolíticos. Além de alcançar as mais diversas dimensões do cotidiano da escola e 
de se desfolhar sobre a sociedade, a cultura escolar, varia também de acordo com a instituição 
investigada. Nesse contexto, o curso técnico de nível médio em eletrotécnica na forma subsequente 
possui um conteúdo direcionado para as disciplinas de formação básica e as disciplinas de formação 
técnica. No artigo História das disciplinas escolares André Chervel (1990) enfatiza que as 
disciplinas não se constituem apenas das práticas de ensino, mas também de práticas para 
disciplinar o aluno, haja vista que abordam os diferentes domínios do pensamento, do 
conhecimento e da arte. 

No decorrer da pesquisa, percebeu-se que o currículo foi organizado em torno de 04 disciplinas da 
formação básica e 09 disciplinas específicas da formação técnica, associadas ao respectivo estágio 
profissional no período de conclusão do curso. Esse currículo que priorizou a aprendizagem de 
disciplinas técnicas associadas a prática profissional, se reporta à cultura escolar de um estabelecimento 
de ensino voltado para a profissionalização e para a formação de técnicos que, ao final do curso estarão 
aptos para ingressar no mercado de trabalho.As disciplinas que respondem tanto pela função educativa 
de transmissão de saberes culturais, quanto pelo desenvolvimento de competências cognitivas, 
científicas e técnicas são partes que integram a cultura escolar. Nesse contexto, é expressivo o que 
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Chervel enfatiza (1990, p. 180): “[...] conteúdos de ensino são impostos como tais à escola pela 
sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha.” Consoante Chervel (1990) a escola 
forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que penetra, molda e se modifica 
dentro da própria sociedade 
 

3. CONCLUSÃO 

A pesquisa concluiu que o IFRN - campus Caicó, enquanto instituição de educação técnica 
e profissional é detentor de uma cultura escolar que instrumentaliza o currículo do curso 
técnico de nível médio na forma subsequente fazendo- o assumir uma expressão peculiar na 
escola, cujas disciplinas envolvem conhecimentos, valores e comportamentos que deverão 
formar o aluno técnico, mas também, o ser que pensa, reflete, é sujeito autônomo e cidadão 
consciente de seus direitos e deveres.  

Concluímos que a grade curricular está estruturada a partir de um elenco de disciplinas da 
educação básica e disciplinas específicas ao curso técnico de nível médio em eletrotécnica na 
forma subsequente, o que viabilizou uma educação cuja prioridade é a formação de técnicos. 
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RESUMO 

Este artigo busca explorar alguns dos benefícios alcançados com a prática da dança de salão, como 
a socialização e a descontração devido a seu caráter lúdico. A prática da dança de salão tem como 
característica a adesão espontânea e desobrigada, sem perder seu contexto educativo e inclusivo, 
proporcionando a seus praticantes uma sensação de bem-estar, euforia e perda da timidez. Estas 
características tornam a dança de salão praticada por lazer em uma ferramenta para a promoção da 
qualidade de vida. 

Palavras-chave: qualidade de vida, dança de salão, lazer. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dançar é um dos grandes prazeres que o ser humano pode desfrutar sem a exigência de aptidão 
física, pois não importa se os movimentos estejam certos ou errados, é uma manifestação rítmica que 
expressa sentimentos e emoções através de movimentos com mais componentes lúdicos culturais onde 
a presença da música é fundamental. 

 A dança de salão, também denominada dança social, encontra sua origem nas danças populares 
realizadas nas praças e nas aldeias. Essas danças chegaram até os refinados salões dos castelos da 
realeza, de forma estilizada, onde os movimentos executados pelo povo simples das aldeias sofreram 
transformações e foram substituídos por outros com características de suavidade e elegância nos 
gestos. Presume-se ainda que esta dança tenha sido o vínculo de ligação com a dança teatral ou dança 
espetacular, antecedendo o seu surgimento (Faro, 1987).  

Com isso a dança de salão foi ganhando novas configurações dando origem a uma nova forma 
dançada por casais com coreografias e improvisação dos pares, utilizados como um tipo específico de 
intervenção no âmbito do lazer para quem pratica e também aos espectadores. É uma dança social sem 
discriminação quanto aos participantes e que auxilia na conquista ou melhora na qualidade de vida 
(QV). 

O tema central deste trabalho é utilizar a dança de salão como recurso social com intenção 
recreativa e de confraternização sem perder o seu contexto educacional, com aulas práticas de dança de 
salão, promover uma atividade lúdica no objetivo de influenciar diretamente na QV dos participantes. 
Dar aos mesmos a oportunidade de conhecer e praticar a dança de salão despertando o hábito desta 
atividade, proporcionando, dessa maneira, um espaço para exercitar o corpo e alcançar satisfação 
através dos movimentos coordenados da dança. Incentivar a prática de dança como forma de lazer, 
promover atividades como bailes e apresentações sempre respeitando o caráter lúdico de tais 
atividades, visando tão somente à prática dançante e o convívio social. 

“Muitas são as opções de lazer oferecidas pela indústria pertinente. Por que deveria as 
pessoas optar pela Dança de Salão, então? Pelo fato de não requerer nem instalações 
específicas nem equipamento individual sofisticado? Não há necessidade de uniforme 
nem de sapatos especiais. O nível técnico e de condicionamento físico necessários para 
sentir certo grau de realização também são mínimos. Mesmo um par que dominam 
somente alguns poucos passos, em alguns ritmos básicos, com a condição física de um 
sedentário, pode experimentar o prazer de uma prática com satisfação” (RIED; 
BETTINA, 2003, p.14). 

 A maioria dos adeptos da Dança de Salão a pratica por lazer (RIED, 2003). Pensando nisso iniciou-se 
no mês de janeiro de 2011 as práticas do Laboratório de Dança de Salão do Curso Gestão Desportiva e 
de Lazer, dando origem ao Projeto Dança é Lazer que tem como objetivo proporcionar uma vivência 
lúdica em dança entre jovens e adultos, alunos e servidores do IFCE–Campus Fortaleza e pessoas da 
comunidade. 

2. A DANÇA DE SALÃO NO ÂMBITO LAZER 

A prática da dança de salão não depende unicamente de você para a mesma se concretizar, é uma 
atividade realizada por casais podendo ou não ocorrer troca de pares. O impulso que o leva a dançar se 
mistura com a emoção e o desejo à sensação de liberdade que os passos coordenados da dança dão 
para criar junto com o outro, a música torna-se um elemento imprescindível para a criação rítmica.   

O homem tem uma necessidade de se movimentar ritmicamente expressando sentimentos como 
alegrias, desejos, respeito, gratidão, muitas vezes voltados mais para o lado espiritual que físico. 
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“O lazer se traduz por uma dimensão privilegiada da expressão humana de um tempo 
conquistado, materializado por uma experiência pessoal criativa, de prazer e que não 
se repete no tempo/espaço, cujo eixo principal é a ludicidade. Ela é enriquecida pelo 
seu potencial socializador de determinada, predominantemente, por uma grande 
motivação intrínseca e realizada dentro de um contexto marcado pela percepção de 
liberdade. É feita por amor, pode transcender a existência e muitas vezes chegam a 
aproximar-se a um ato de fé.” (BRAMANTE, 1998, p.09). 

 Quando vivenciada de forma desobrigada, procura-se um espaço para se praticar a dança, indo 
de encontro ao convívio social marcado pela descontração tornando aquela atividade de lazer em um 
espaço de prazer a ser praticada habitualmente. 

3. A DANÇA DE SALÃO NO ÂMBITO DA QUALIDADE DE VIDA 

O movimento corporal requer esforço cardiovascular e muscular moderado a médio (quando 
praticado por lazer), propício a compensar efeitos indesejáveis da vida sedentária ou do esforço físico 
unilateral (RIED, 2003).  Por ser uma dança social sem discriminação quanto aos participantes, qualquer 
pessoa pode praticá-la, pois não se exige condicionamento físico de alto rendimento o que fortemente 
auxilia na conquista ou melhora na Qualidade de Vida (QV).  

 A necessidade da concentração durante a execução dos passos obriga o praticante a se afastar 
mentalmente das preocupações do cotidiano caracterizando como uma atividade de lazer, trazendo 
como beneficio o bem-estar pelo convívio social diferente do vivido no dia a dia. Quando ocorrem 
desencontros harmônicos durante a prática pode até causar um desconforto, mas não chega a ser 
estressante, pois a música e o parceiro passam a serem elementos lúdicos facilitando a aprendizagem. 

Fazendo da dança de salão um hábito, ou seja, adotando-a como um novo estilo de vida, ao longo 
do tempo, faz presente um fator essencial para a conquista da qualidade de vida, então, a busca da 
felicidade, onde por esse lado pode-se encontrar semelhança com o lazer. 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa com participantes de nível intermediário (mínimo de seis 
meses de prática) do projeto “Dançar é Lazer” através da aplicação de questionários com respostas 
objetivas. A pesquisa foi realizada no intuito de avaliar se os métodos aplicados para o ensino da dança 
de salão foram suficientes e eficientes para o alcance dos objetivos central do projeto que é promover 
uma atividade lúdica, ampliar o espaço da prática e torná-la um hábito aos participantes.   

5. DISCURSÃO DOS RESULTADOS OBITIDOS 

Foi realizada uma pesquisa com 23 participantes do projeto “Dançar é Lazer” do IFCE- Campus 
Fortaleza em setembro de 2011. 
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Gráfico 1 – Sexo

Em relação à sexualidade é vista na pesquisa e percebe-se maior participação das mulheres com 
65% de participantes e 35% de homens na prática da dança de salão.

Gráfico 2 – Origem

Como mostra a figura atingimos mais o público da comunidade com 57% em seguida alunos com 
39% e servidor com 4%. Uma divulgação será trabalhada para atingir demais públicos.

Sexo 

Origem 
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Gráfico 3 – Convite 

Como nos mostra o gráfico ao serem indagados sobre quem os convidou para participar das aulas de 
dança, 74% afirmaram que foram os amigos quem os convidaram e 17% dos entrevistados disseram que 
foi por iniciativa/ vontade própria, enquanto para 13% dos praticantes o convite partiu do professor e a 
instituição não foi citada na pesquisa. 

Gráfico 4 – Contato 

Em relação ao contato com a dança 57% da turma já tinham algum conhecimento básico da dança de 
salão e 43% nunca tinham dançado antes.

Convite 

1º Contato 
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Gráfico 5 – Percepção de mudança

Em relação à percepção 96% dos entrevistados perceberam mudanças nos últimos seis meses de 
prática e 4% não sentiram diferença.

Gráfico 6 – Principais Mudanças

Através da pesquisa é possível constatar que a Dança de Salão pode gerar benefícios aos que a 
praticam. A pesquisa só demonstra o que já foi relatado no trabalho, que a Dança de Salão, graças à suas 
características lúdicas, pode ser um valioso instrumento na busca da Qualidade de Vida. Entre as 
mudanças mais citadas estão, a conquista das novas amizades com 30% das citações em seguida vem a 
melhora da saúde juntamente com mais alegria na vida com 24% de menções, ou seja, a Dança de Salão 
tornou-se uma ótima atividade física a ser praticada para a conquista da QV, 16% disseram estar mais 
comunicativo e menos tímido, notando diferenças positivas em seus relacionamentos. E outros 6% 
citaram que a dança auxilia na luta contra a depressão, postura e coordenação motora. 

Percepção de mudança 

Principais mudanças 
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Gráfico 7 – Local de prática

Dos 39% dos entrevistados aplica os fundamentos da dança, não só nas aulas, mas também em casa e 
bailes. Percebe-se que o contato com a dança de salão no projeto ampliou os espaços para prática. 

 Gráfico 8 – Hábito da dança

A prática da dança de salão em longo prazo aumenta às possibilidades a conquista da qualidade de 
vida quando associada ao lazer. O gráfico 8 mostra que 96% dos participantes adotaram a dança como 
uma nova atividade física a ser praticada com frequência. 

6. CONCLUSÃO 

Após a realização de pesquisa bibliográfica e entrevistas com praticantes da turma de iniciantes do 
projeto Dançar é Lazer do IFCE-Campus Fortaleza, podemos concluir que esta atividade pode ser um 
instrumento eficiente para a obtenção da Qualidade de Vida (QV) associada ao lazer. A Dança de Salão 
que é praticada há muitos anos, acompanhou as mudanças no comportamento social das pessoas em 
toda parte do mundo. É uma prática benéfica à saúde e principalmente às relações pessoais. Através das 

Onde pratica 

Hábito da dança 
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entrevistas realizadas vimos que os praticantes ressaltam os mais variados benefícios e mudanças em 
suas vidas, gerados pela prática da dança a dois. Diversas mudanças são percebidas, desde as 
psicológicas como sociais. A conquista de novas amizades foi uma das respostas mais apontadas pelos 
entrevistados, seguida da melhora da saúde e mais alegria na vida, o que nos leva a crer que a dança é 
uma excelente atividade física de interação afetiva e com grande poder de socialização entre as pessoas. 
Observa-se também que o espaço da prática da dança de salão não se limitou somente as aulas, mas é 
desenvolvida em outros espaços como casa e bailes. Conseguimos como objetivo a escolha da dança de 
salão como prática habitual entre os participantes do projeto. Este trabalho se torna relevante ao 
divulgar os fatores que a abrangem, as vantagens da prática e apresentar a Dança de Salão como uma 
nova e diferente forma de QV praticada por lazer.  
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RESUMO 
 

Esse trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Cartografias da memória: introdução a história da 
educação de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX e se insere no campo da História da 
Educação tendo como tema escolarização e práticas pedagógicas. Considerando que o objetivo geral do 
projeto é mapear as instituições escolares no município de Pau dos Ferros na primeira metade do século 
XX, particularmente, esse trabalho recorta para análise a escolarização da infância na instituição 
escolar de maior notoriedade no recorte temporal selecionado para análise: o Grupo Escolar Joaquim 
Correia. Esse  estudo  se  alinha  a  História  Cultural  da  Educação,  alicerçando-se  
metodologicamente  nas formulações teóricas de João Barroso acerca de cultura escolar e de cultura de 
escola. Dessa forma, podemos ressaltar que a relevância desse trabalho assenta-se necessariamente na 
contribuição historiográfica que o estudo proporcionará no campo da história da educação potiguar. 
Bem como, pela expressividade de (re)visitar a história local a partir das memórias educacionais de 
homens e mulheres que  na  primeira  metade  do  século  XX,  no  município  de  Pau  dos  Ferros,  
tiveram  sua  formação educacional ligada a instituições como o Grupo Escolar Joaquim Correia fundado 
pelo decreto estadual de nº 234 de 10 de novembro de 1910 na então Vila de Pau dos Ferros. A 
escolarização da infância pau- ferrense no Grupo Escolar foi pautada pela cultura escolar e cultura de 
escola expressa em atividades como as cívico-patrióticas, as de escrita e leitura e a relação entre 
escola e cidade. Assim, pelas leis e decretos citados, pelas fontes hemerográficas e orais percebemos 
que a cultura material e as práticas culturais marcaram a escolarização da infância no Grupo Escolar 
Joaquim Correia na cidade de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX. 

 

Palavras-chave: Grupo escolar. Cultura escolar. Pau dos Ferros. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Cartografias da memória: introdução a 
história da educação de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX, a partir do qual nos propomos 
a estudar a escolarização da infância no Grupo Escolar Joaquim Correia, uma vez que essa foi a 
instituição escolar de maior notoriedade na primeira metade do século XX no município de Pau dos 
Ferros (RN).1

 
 

A criação dos grupos escolares, no âmbito das instituições escolares, foi o marco da 
modernização educacional no Brasil e por extensão no Rio Grande do Norte. Os grupos escolares tinham 
uma superioridade organizacional e material o que fez deles estabelecimentos escolares arquétipos do 
que melhor havia no ensino público primário. Dessa forma, em meados do século XX os grupos escolares 
já haviam  se  tornado  a  modalidade  de  escola  predominante  no  país  acompanhando  o  processo  
de urbanização e democratização do ensino público. (SOUZA, 1998). 

 

Essa investigação se alicerça metodologicamente nas formulações teóricas de João Barroso 
(2004) acerca de cultura escolar e de cultura de escola, por considerar as inter-relações entre 
organização societária, escola e escolarização. 

 

Nesse trabalho perscrutamos fragmentos de história e memória na produção 
historiográfica local, notadamente Fernandes (2007) e Barreto (1987), fazemos uso de leis e decretos 
estaduais referentes a instrução pública, bem como de fontes hemerográficas, iconográficas e de relatos 
orais de ex-alunas do Grupo Escolar Joaquim Correia na primeira metade do século XX. 

 

Considerando que pela perspectiva da história cultural emergem novos objetos no seio das 
questões históricas, como as instituições escolares, as práticas pedagógicas e as modalidades de 
funcionamento escolar, ressaltamos que esse é um estudo no campo da história cultural da educação, 
no qual a escola é entendida enquanto produto de práticas educacionais e sociais e, deste modo, ela 
torna-se dentro da perspectiva da história cultural objeto de investigação. (CHARTIER, 1990, p. 78). 

 

Cada escola possui um conjunto de fatores organizacionais e processos sociais específicos que 
relativizam a cultura escolar. Assim, a cultura da escola é a expressão da maleabilidade organizativa que 
resulta do jogo dos atores na definição das suas estratégias e sistemas de ação concreta. (BARROSO, 
2004).  Desta  maneira,  pode-se  dizer  que  a  cultura  escolar  e  a  cultura  de  escola  envolvem  um 
entendimento amplo de cultura, mas de forma estrita voltada às culturas de grupo e do cotidiano. 
Sendo 
assim, é necessário analisar que redes institucionais circunscrevem e que relações de poder 
recortam, delimitam e caracterizam os lugares institucionais e as memórias educacionais. 

 

Nesse campo de história cultural, objetos, temas e problemas de pesquisa são analisados por 
interpretações diferenciadas no que concerne ao entendimento de cultura escolar e cultura de escola.  
O historiador português João Barroso (2004) ensaia uma distinção entre cultura escolar e cultura de 
escola. 

 

O primeiro construto teórico, cultura escolar, é visto a partir das inter-relações entre a 
organização societária e a instituição escolar. Ela é parte da cultura geral que a fundamenta e estrutura.  
O construto teórico, cultura de escola, é também entendida pela ótica das inter-relações entre a 
organização societária e a instituição escolar, mas de forma menos intensa e mais maleável, até por 
forças de circunstâncias várias. 

 
1  Em 1733, “[...] foi concedida uma data de sesmaria no lugar denominado Pau dos Ferros a Luiz da Rocha Pita 
Deusdará, Francisco da Rocha, Simão da Fonseca e Dona Maria Joana, filhos e herdeiros do Coronel Antônio da 
Rocha Pita.” (BARRETO, 1987, p. 9). Anos mais tarde, em 1756, foi implantada a Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição que agregava e pastoreava fiéis do Apodi, Portalegre, Caraúbas, Patu, Martins, Alexandria, Luís Gomes e 
São Miguel.   A povoação de Pau dos Ferros, sede da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, foi elevada a 
categoria de vila em quatro de setembro de 1856 quando é desmembrada de Partalegre (RN). Condição essa 
que viria a alterar-se, em dois de dezembro de 1924, com a emancipação política. 
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Tais formulações se voltam para a compreensão dos valores, das crenças, ideologias, normas, 
condutas, rotinas, hábitos e símbolos. Pela explicação de Barroso, a cultura de escola remete para a 
existência em cada escola de “[...] um conjunto de fatores organizacionais e processos sociais específicos 
que relativizam a „cultura escolar  (enquanto expressão sui generis dos valores, hábitos, 
comportamentos, transmitidos pela forma escolar de educação a partir de determinações exteriores).” 
(BARROSO, 2004, p. 
108). 

 

Nesse sentido, consideramos que escrever sobre a escolarização do passado é, sobretudo, 
apresentar nossa leitura acerca deste passado, é conhecer como as práticas formaram sujeitos e 
consciências históricas. 

 
2  O GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CORREIA E A ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA NA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XX 
 

Definir a identidade da escola como instituição requer indagar dela seu projeto, o meio social 
onde a instituição se coloca, o que esperam da escola. Assim, nos indagamos acerca de como a 
infância foi escolarizada no Grupo Escolar Joaquim Correia? O que a instalação desta instituição 
representou para a então Vila de Pau dos Ferros?   Quais as atividades faziam parte da cultura escolar 
desse grupo escolar? Essas são algumas das perguntas necessárias à compreensão e problematização da 
escolarização da infância pelo Grupo Escolar Joaquim Correia na primeira metade do século XX. 

 

Os grupos escolares foram resultados de mudanças nas escolas, fruto de uma consciência 
educativa moderna onde as concepções sobre a criança eram postas em novas bases. A criança, no 
mundo moderno, passou a ser vista na sua integralidade, dependente assim do desenvolvimento igual 
das suas estruturas mental, psíquica e física para atingir a sua plena formação. O nascimento de uma 
nova concepção acerca da criança deu-se, fundamentalmente, em função de mudanças na família, 
chegando à família nuclear; e na escola, voltada tanto para a educação quanto para a disciplina da 
criança. (AZEVEDO, 2009). 

 

Na passagem do século XIX para o XX, a escolarização das crianças no Brasil encontrava-se 
circunscrita no projeto moderno de nação culta e civilizada que fazia exigir das pessoas uma formação 
escolar mais aprimorada do que aquela até então realizada. No entendimento das autoridades políticas 
do período era necessário reconstruir o sentimento nacional do povo brasileiro, educando o 
caráter das novas gerações. Justifica-se, dessa maneira, a preocupação em preparar melhor as crianças 
do ponto de vista intelectual e transformá-las em adultos marcados pelo processo de escolarização. 
(SOUZA, 1998; AZEVEDO, 2009). 

 

Nesse contexto, o Grupo Escolar Joaquim Correia foi fundado. O decreto estadual de nº 234 de 
10 de novembro de 1910 criou o referido Grupo escolar na então Vila de Pau dos Ferros e estabeleceu: 

 
 

Art. 1º É criado na vila de Pau dos Ferros um Grupo Escolar denominado 
“Joaquim Correia”, compreendendo três escolas, sendo uma do sexo 
masculino, outra do feminino e a terceira mista infantil. 

 

Art. 2º O Grupo funcionará no próprio municipal, situado à rua Senador Pedro 
Velho,  que  a  Intendência  do  Município  obriga-se  a  preparar  e  mobiliar, 
conforme as instruções da Diretoria Geral da Instrução Pública. (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1911). 

 
Nesse período a educação destacou-se entre os alvos preferenciais do Estado, passando a 

ser tratada como instrumento capaz de viabilizar, por meio de ordenamentos, a legitimação política da 
República. Dessa forma, a escola primária era vista como um dever do Estado e um direito do cidadão. 

A construção e a instalação do Grupo Escolar Joaquim Correia ocorreu no segundo mandato do 
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governo estadual de Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão2  (1908-1913) e atendeu as 
exigências da Lei n. 249, de 22 de novembro de 1907, que autorizou o governo “[...] a reformar a 
instrução pública, dando especificamente ao ensino primário moldes mais amplos e garantidores de sua 
proficuidade” (RIO GRANDE DO NORTE, 1907, p. 5). 

Foi nesse contexto que Pinto de Abreu expressou o desejo de reabrir a Escola Normal3 

entendendo-a como espaço formativo para professores e professoras que deveriam atender a um 
esperado aumento na demanda escolar. Assim, pelo Decreto n. 174 de 5 de março de 1908 foi criado o 
Grupo Escolar Augusto Severo, instalado no bairro da Ribeira, e autorizado o regulamento para a 
regência do primeiro Grupo Escolar da capital. (RIO GRANDE DO NORTE, 1908). Esses foram atos 
administrativos atrelados a reforma de ensino pensada por Francisco Pinto de Abreu e executada por 
Alberto Maranhão. 

 

Essa reforma de ensino como ocorrera no Estado de São Paulo adquiriu uma finalidade cívica, 
moral e instrumental mediante a criação de instituições graduadas. Entre os anos de 1908 e 1913 
no Estado do Rio Grande do Norte foram criados 24 grupos escolares dispostos nas diversas regiões do 
Estado. 

 

Como assinalou Silva (2010) esses grupos escolares foram sucessivamente criados por uma 
série de atos administrativos como os que instituiu os seguintes grupos escolares: “30 de Setembro”, na 
cidade de Mossoró; “Senador Guerra”, em Caicó; “Thomaz de Araújo”, edificado em Acary; “Antônio 
Carlos”, no município Caraúbas; “Almino Afonso”, instalado em Martins; “Coronel Mariz”, na vila de 
Serra Negra; “Barão de Mipibú”, em São José. No ano seguinte foram criados os Grupos Escolares 
“Moreira Brandão”, na vila de Goianinha; “Fabrício Maranhão”, na vila de Pedro Velho; “Antônio 
Azevedo”, na cidade de Jardim do Seridó; “Nísia Floresta”, na vila de Papary; “Joaquim Correia”, na vila 
de Pau dos Ferros, sendo no final deste ano um total de doze no Estado, funcionando dez regularmente, 
ministrando instrução primária por métodos modernos. Até 1917, foram criados vinte e seis Grupos 
Escolares, sendo o Grupo Escolar Augusto Severo, em Natal, no bairro da Ribeira, e os demais nas 
cidades e vilas do Estado. 

 

No que se refere à implantação dos grupos escolares, afirmava-se que o ensino em tais 
instituições, a exemplo do que também deveria ocorrer nas escolas isoladas, seria ministrado ao longo 
de quatro anos e abarcaria as seguintes disciplinas: Leitura, Escrita e Caligrafia; Instrução Cívica e Moral; 
Lições de Coisas; Ensino prático de Língua Portuguesa; Aritmética até regra de três; Desenho; Noções de 
Geografia Geral e de História, especialmente do Brasil; Ginástica e Trabalhos Manuais ministradas com 
base no método de ensino intuitivo. (AZEVEDO, 2009). 

 

Tal método apontava o trato com os sentidos como a mais eficaz via para se obter os melhores 
resultados em termos de aprendizagem, consistindo mesmo, aqueles, como instrumentos desta. Em 
decorrência disso, a existência de objetos durante as atividades escolares era imprescindível, por isso 
ganhava importância a existência em abundância de variados recursos didáticos, com o fim de obter-
se um aprendizado produtivo e não apenas a transmissão de conhecimentos.  (AZEVEDO, 2009). 

 

A historiografia local relaciona a construção do prédio, ainda hoje soerguido e acolhendo, 
atualmente, o Centro Cultural Joaquim Correia, a iniciativa de Joaquim José Correia que viria a ser o 
patrono desse Grupo Escolar. (FERNANDES, 2002). 

 

Segundo Fernandes (2002, p. 95) a construção do Grupo Escolar, iniciada em 1908, deu-se “[...] 
de acordo com as exigências da higiene e da pedagogia [...]” sendo amplo, sólido e confortável. Em 25 de 
janeiro de 1911, o referido grupo foi inaugurado “[...] entre as mais vivas demonstrações de regozijo e de 
entusiasmo.” (BARRETO, 1987). Participaram da solene inauguração Anfilóquio Câmara, inspetor de 

 
2  Alberto Maranhão foi governador do Estado do Rio Grande do Norte em dois mandatos, o primeiro de 1900 a 
1904 e o segundo de 1908 a 1913. 
3  A conclusão da primeira turma da Escola Normal de Natal foi em 4 de dezembro de 1910, diplomando sete professores e vinte 
professoras. 
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ensino, representante do então Governador do Estado Alberto Maranhão, Joaquim Correia como 
patrono e chefe político de Pau dos Ferros, autoridades civis e religiosas. 

 

O Grupo Escolar Joaquim Correia iniciou suas atividades ofertando o ensino elementar 
masculino e o feminino, contando com os seguintes professores: Orlando Correia, Idalina Curjão. Como 
diretor do referido grupo estava Orlando Correia, filho de Joaquim Correia e diplomado em Direito. 

 

Em setembro do mesmo ano foi instalado o ensino infantil misto, tendo como professora Maria 
Luiza de Lavor Aires, futura esposa de Orlando Correia. Idalina Curjão e Maria Luiza provinham do Estado 
do Ceará e tinham formação na Escola Normal de Fortaleza.  O ensino infantil misto deixou de ser 
ofertado em 1915. O decreto estadual de nº 32 de 12 de janeiro de 1915 determinava que deveria 
ser suprimida “[...] a cadeira mista infantil do Grupo Escolar „Joaquim Correia , na vila de Pau dos 
Ferros, ficando as outras duas convertidas em escolas isoladas.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1916, p. 
50). Desde então o Grupo Escolar passou para o regime de escolas isoladas até a década de 1930, 
quando é implantado a Escola Noturna (1936) e o Curso Complementar (1937). (FERNANDES, 2002). 

 

A cada ano o número de grupos escolares no Estado do Rio Grande do Norte aumentava. E, 
para assegurar que essas novas instituições seguissem o estabelecido pela reforma de ensino e pelas 
mesmas deliberações do regimento do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, resguardadas as 
especificidades locais, a Diretoria de Instrução Pública realizava inspeções em cada uma dessas 
instituições. 

 

Visando uma melhor inspeção, Manoel Dantas, diretor geral da Instrução Pública durante toda 
segunda década do século XX, estabeleceu uma nova organização às circunscrições em que se acha 
dividido o Estado para o serviço de inspeção escolar. Vejamos: 

 
 

A primeira circunscrição, a cargo do inspetor de ensino, professor Francisco Gonzaga 
Galvão, compreenderá os grupos escolares e escolas isoladas situados nos 
municípios de São José de Mipibú, Papary, Ares, Goianinha, Canguaretama, Pedro 
Velho, Nova Cruz, Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos, Acari, Jardim do Seridó, Caicó e 
Serra Negra. 

 

A  segunda  circunscrição,  a  cargo  do  Inspetor  de  Ensino,  professor  Amphiloquio 
Camara, compreenderá os grupos escolares e escolas isoladas situadas nos 
municípios de São Gonçalo, Ceará-mirim, Angicos, Assú, Areia Branca, Mossoró, Apodi, 
Pau dos Ferros, Caraubas, Martins e Luiz Gomes. (PELO ENSINO, 1917, p. 1). 

 
 

O Estado ficava dividido em duas circunscrições. O Grupo Escolar Joaquim Correia ficaria na 
segunda circunscrição, a qual deveria ser inspecionada pelo professor Amphiloquio Câmara. As inspeções 
atentavam para o número de alunos e a necessidade de aumentar ou não a presença desses nos bancos 
escolares, aos programas e horários oficiais, aos métodos e processos pedagógicos oficialmente 
recomendados, as condições de asseio e higiene dos alunos e do prédio escolar e o mobiliário escolar. 

 

No Rio Grande do Norte, as preocupações com a prática pedagógica se faziam constantes. A 
exemplo, fora criado em 1909 o Boletim Pedagógico, órgão do ensino público no Estado do Rio Grande 
do Norte, com a finalidade “[...] de discutir praticamente a Pedagogia teórica [...], levando ao professor 
do interior o que de melhor e de mais moderno se vai descobrindo no objetivo da profissão que 
exerce.” Pois, a diretoria da inspeção pública compreendia que 

 
 

[...] a Pedagogia, dia a dia, vai passando por varias e múltiplas reformas e 
aperfeiçoamentos, com o intuito, único e exclusivo, de chegar ao resultado positivo 
de que nos fala Spencer – o professor apresentar à criança „a verdade sob forma 
concreta . 
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E o professor do interior precisa ir acompanhando a marcha desses 
aperfeiçoamentos; 
precisa, no vasto campo da prática, ir aplicando a teoria moderna, a fim de obter este 
ou aquele resultado, e, para isto, necessitamos de um meio fácil de condução o qual 
agora mesmo acaba de surgir com o aparecimento da idéia que se põe em prática. 
(BOLETIM..., 1909, p. 1). 

 
 

A Escola Normal de Natal, o Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, o Boletim Pedagógico 
são, então, elementos do projeto republicano e de modernidade escolar. Foi nesse contexto que o Grupo 
Escolar Joaquim Correia foi implantado. Pois, em todo o Brasil crescia o número de escolas e o número 
de crianças nelas matriculadas. E, o processo de escolarização das crianças por meio dos grupos escolares 
correspondia  ao  projeto  republicano  de  construção  de  um  povo   brasileiro  com  
características homogêneas, voltadas para o amor à pátria, ao trabalho, à ordem e ao civismo. (SOUZA, 
1998). 

 

Esse Grupo Escolar estabelecia com a cidade uma íntima relação, pois acolhia as crianças e 
jovens pau-ferrenses para uma formação pautada nos saberes do ler, escrever e bem contar. Para tanto, 
a arquitetura do prédio contava com quatro salas amplas e arejadas e um conjunto de mobílias como 
carteiras, birôs e quadros-negros. Anos mais tarde, em 1938, seria instalada uma biblioteca que 
continha 
800 volumes doados pelo Instituto Nacional do Livro. Esses são elementos da cultura escolar do Grupo 
Escolar Joaquim Correia. 

 

À construção da cultura escolar no mundo moderno centra-se na a escola. É ela que 
cria, propaga e repercute um modelo cultural cujo habitus combina tradições do mundo clerical com 
tradições cívicas de referendo dos Estados Nacionais. A escola estabelece, reproduz e perpetua tradições: 
tudo ao mesmo tempo; e, mesmo assim, ao longo de gerações. Seja como for, a situação da 
cultura escolar enfrenta e incorpora simultaneamente outras culturas, expressas pelo impacto dos meios 
de comunicação de massa, pela família, além de, especialmente, pelo que se tem hoje caracterizado 
como cultura juvenil, ou mesmo (por que não?) pela cultura das crianças pequenas. (BOTO, 2003). 

 

A escolarização da infância no Grupo Escolar Joaquim Correia passava pela inculcação de 
habitus  como  os  religiosos  e  os  cívicos  e  patrióticos.  Bem  como  aprendizagens  concernentes  as 
disciplinas escolares e o tempo. 

 

Raimunda Lopes Cavalcante de Freitas ingressou como aluna no referido grupo escolar aos 6 
anos de idade, no ano de 1946, e ressalta que nos anos 40 do século XX o horário de aula era das sete e 
meia às onze e meia da manhã e a tarde era de uma meia às cinco horas. Em ambos os turnos existia um 
recreio. (FREITAS, 2011). Na década de 1940 as turmas eram mistas, existindo quatro salas de aula 
ocupadas em cada turno. Nesse sentido, como enfatizou Frago e Escolano (1998), o tempo e o espaço 
escolares como artifícios ordenadores de uma dada forma cultural a ser apreendida. 

 

Ainda de acordo com Raimunda Freitas (2011) no Grupo Escolar existia a necessidade do 
asseio e dos bons costumes. Diariamente eram postos as observações de higiene da professora, no 
momento que chegavam à sala de aula. Esses deveriam aprontavam-se em filas ao lado de suas devidas 
carteiras com as mãos estendidas, caso fosse encontrado sujeira nas mãos ou na roupa, o aluno era 
convidado a sair da sala de aula e voltar devidamente higienizado. Essas exigências expressam que o 
discurso médico-higienistas chegava a escola e ditava práticas. E mais, determinava a adequação de uma 
materialidade específica no ambiente escolar. 

 

Assim, a cultura de escola tinha (de)marcações médicas, higienistas e materiais. No Grupo 
Escolar Joaquim Correia para os alunos que não passassem na inspeção de limpeza das mãos e unhas, 
existia uma jarra com água na entrada principal para que esses pudessem assear mão e unhas e só então 
voltar à sala de aula. 
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As  memórias de Raimunda Freitas sobre a escolarização no Joaquim Correia desenham o 
espaço escolar com sua materialidade e práticas. A materialidade escolar envolve dois grandes 
elementos inter-relacionados: o edifício, ou artefato fixo, e a infinidade de artefatos móveis que estão 
em seu interior ou à sua volta, como lousas, mesas, carteiras, giz, retroprojetores, brinquedos e tudo o 
mais. (FUNARI; ZARANKIN, 2005, p. 137). 

O prédio do Grupo Escolar Joaquim Correia é o componente da cultura material escolar mais 
expressivo, talvez, porque a época de sua implantação era um dos edifícios mais imponentes da área 
urbana.  Com uma fachada ornamentada com frisos e janelas amplas o Grupo Escolar Joaquim Correia 
(ver figura 1) se localizava próximo a Igreja Matriz e num largo à rua Senador Pedro Velho e era sendo 
composto por 4 salas de aula e uma entrada principal e um pátio externo. Concorria inicialmente com o 
prédio da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e anos mais tarde com o prédio da Intendência 
Municipal. 

 
 

 
 

Figura 1 – Largo do Grupo Escolar Joaquim Correia [1930?] 
Fonte: Acervo de Patrícia Gurgel 

 

 
 

Os grupos escolares do início da República caracterizavam-se pelos seus edifícios majestosos, 
amplos e iluminados. Inauguravam a escola primária pública como um lugar que silenciosamente 
modificava representações sobre a educação das crianças devendo estas mais do nunca, serem 
escolarizadas. (AZEVEDO, 2009). 

 

Pode-se dizer que a arquitetura planejada dos grupos também exercia uma função escolar 
reordenando comportamentos e espacializando ordem, disciplina e práticas. A arquitetura constituí-
se tanto em fator de modernização do ensino como uma possibilidade conservadora de ordenação do 
território. (FRAGO; ESCOLANO, 2001). 

 

Quanto aos artefatos móveis o grupo escolar contou com utensílios necessários como carteiras, 
quadros, birôs, estantes, livros além de sinetas, quadros e outros materiais escolares. Esses utensílios 
variaram quanto a presença e a forma ao longo da primeira metade do século XX. 

 

Raimunda Freitas (2011) ressalta alguns desses utensílios como o caderno, o lápis, a coleção, a 
régua, os livros, o tinteiro com caneta de bico de pena e as carteiras. As carteiras eram feitas de 
madeira, com suportes de ferro e continham pequeno orifício na parte superior e central para 
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depositar o tinteiro. Os alunos sentavam-se em duplas. 
 

Os relatórios dos inspetores da Diretoria de Instrução Pública sempre atentavam ao mobiliário 
escolar e em particular as carteiras. Era exigido que essas tendessem aos preceitos higiênicos e 
pedagógicos presentes nas leis que regulavam a instrução pública. O Jornal A República de 16 de janeiro 
de 1917 publicou reportagem sobre o modelo de carteira escolar higiênica lisowsky, vendido em Natal e 
cuja descrição se assemelha a realizada por Raimunda Freitas. Seriam as carteiras do Grupo Escolar do 
modelo lisowsky? O anúncio sobre o modelo da Carteira “Lisowsky” destacava que o mesmo favorecia 
uma posição normal ao aluno, sem provocar desvios da coluna vertebral, desenvolvimento defeituoso de 
tórax e pulmões, má digestão, e outros defeitos no organismo infantil. (HIGIENE..., 1917, p. 3). 

 

A cultura de escola do Joaquim Correia ainda foi marcada pelas rezas diárias no início de cada 
aula, pela prática de ginástica calistênica, por cantigas populares com temas patrióticos e exaltação 
ao Brasil e o canto do Hino Nacional todas as quintas-feiras. (FREITAS, 2011). 

 

As festividades também marcaram a cultura de escola do Joaquim Correia. A mais concorrida 
das festividades era a festa de formatura dos alunos que ocorria no prédio do Grupo Escolar ou no Salão 
Paroquial do município. 

 

Dentre as festas escolares também existia a de Tiradentes, ocorrida no dia vinte e um de abril. 
Nessa festa havia apresentações dos alunos compostas por recitais, danças e encenações dos 
dramas. Outra data cívica era comemorada: o sete de setembro. O Joaquim Correia comemorava a 
independência do Brasil com um desfile pelas ruas da cidade. 

 

A escolarização da infância no Grupo Escolar Joaquim Correia (de)marcava-se também por 
práticas cotidianas como as leituras comunitárias e silenciosas, bem como as atividades como os ditados 
e as chamadas ao quadro negro e as atividades extra-classe como os passeios escolares com finalidades 
didáticas. (FREITAS, 2011). 

 
3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto a escolarização da infância no Grupo Escolar Joaquim Correia percebe-se indícios dos 
ideários educacionais do início do século XX que se efetivaram na vida escolar da criança pau-ferrense. 
Se consideramos que cada escola possui um conjunto de fatores organizacionais e processos sociais 
específicos que relativizam a cultura escolar, ressaltamos que o Grupo Escolar Joaquim Correia portava 
uma cultura da escola pautada pelo ensino feminino, masculino e infantil misto, pela prática de escrita e 
leitura, por atividades cívicas e patrióticas que atentavam para uma cultura escolar e uma cultura 
de escola que envolviam um entendimento amplo de cultura voltado às culturas de grupo e do cotidiano. 

 

Assim, pelas leis e decretos citados, pelas fontes hemerográficas e orais percebemos que 
a cultura material e as práticas culturais marcaram a escolarização da infância no Grupo Escolar Joaquim 
Correia na cidade de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX. 
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RESUMO 

O uso de robôs móveis tem sido cada vez mais estudado na área de robótica, inclusive no que se refere 
à programação de robôs utilizando linguagens de programação de alto nível para a execução de diversas 
tarefas nas áreas da Engenharia, fazendo com que robôs que desempenham tarefas de forma autônoma 
se tornem realidade. A robótica móvel possui caráter multidisciplinar capaz de se integrar perfeitamente 
ao ambiente escolar estimulando e inserindo o aluno num ambiente de questionamento, instigando-o a 
propor soluções, levantar possibilidades, justificar, analisar, fazer simulações e justificar o resultado, 
fazendo da robótica uma ferramenta de auxilio ao ensino, em particular no ensino de linguagem de 
programação. Neste contexto, a maior dificuldade encontrada por professores se refere ao material 
didático do robô móvel mais utilizado atualmente para esta finalidade no Brasil, que é o kit educacional 
Lego Mindstorms NXT. O material instrucional fornecido pela LEGO se baseia em programação por 
blocos, não sendo efetivo para aprendizado de programação, para a qual é possível encontrar material 
didático em língua estrangeira, mas que tem se mostrado inacessível para alunos de ensino médio, em 
geral com dificuldades para língua estrangeira. Este trabalho desenvolve um estudo especifico com foco 
na didática da linguagem NXC (not exactly C) para geração de um material didático em língua materna 
que foi aplicado a uma turma de estudantes do segundo ano do curso Técnico Integrado ao Médio de 
Mecatrônica Industrial, e que posteriormente será disponibilizado para a comunidade acadêmica. 

 
 

 Palavras-chave: linguagem NXC, robô móvel, material didático 
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1. INTRODUÇÃO 

A área de robótica tem sofrido expansão nas escolas, sendo alvo de medidas que consolidem tal 
ferramenta que há algum tempo vêm ganhando esse espaço, fazendo com que gradativamente cresça o 
interesse em transmitir esse conhecimento as gerações, atitude que impulsiona o desenvolvimento de 
sistemas pedagógicos que visem valorizar e estimular o aprendizado explorando esse ambiente 
multidisciplinar que é a robótica.  

Um robô móvel consiste numa plataforma móvel, sobre a qual é integrada de maneira inteligente, 
capaz de extrair informações do ambiente e utilizar esse conhecimento do mundo para deslocar-se com 
segurança de modo significativo e intencional, atuando e executando tarefas. A "ação" guia e controla o 
robô durante o seu movimento pelo mundo. A "percepção" recolhe os dados dos sensores, interpreta-
os de modo a melhorar a compreensão do mundo e propõe "ações" (BRASIL, 2005).  

Um ponto fundamental que move o indivíduo para o âmbito da absorção do conhecimento é a 
motivação que, por sua vez, constitui o impulso essencial da atividade cognitiva. Tal processo vai instigar 
respostas, trará prazer e a necessidade de novos conhecimentos.  

É exatamente neste ambiente que surge o kit de robótica móvel educacional como uma ferramenta 
de motivação às aulas de programação, racionalizando o método expositivo que não consegue 
facilmente motivar os alunos dos cursos profissionais a interessar-se pela disciplina, introduzindo assim 
uma linguagem que se assemelha às utilizadas na indústria de robôs. O kit de robótica Lego Mindstorms 
NXT foi desenvolvido pela LEGO essencialmente para a educação e reúne condições particularmente 
vantajosas na aprendizagem da programação, tendo sido bastante utilizado em escolas de ensino médio 
e ensino técnico integrado ao médio.  

O maior desafio nessa área é o desenvolvimento de robôs móveis autônomos, que sejam capazes 
de interagir com o ambiente, aprender e de tomar decisões corretas para que suas tarefas sejam 
executadas com êxito. O desenvolvimento destes sistemas inteligentes e autônomos consiste em uma 
área de pesquisa multidisciplinar, relativamente recente e extremamente promissora que envolve: 
inteligência artificial, aprendizado de máquina, linguagens para programação, estimação estatística, 
sistemas embarcados e outras áreas da computação.  

A finalidade da pesquisa de robôs móveis com autonomia é construir máquinas para realizar tarefas 
com precisão e capazes de tomar decisões adequadas frente à uma situação inesperada. Um robô móvel 
autônomo vai trafegar em ambientes não estruturados, portanto a sua movimentação será por 
ambiente desconhecidos que podem abrigar obstáculos de várias formas e dimensões. (RUSSELL & 
NORVIG, 2004).  

Os algoritmos de navegação são responsáveis por fazer com que o robô navegue até os locais 
determinados de forma segura e eficiente. O desvio de obstáculos é um dos principais problemas de 
navegação. Outro problema importante relativo à navegação é o planejamento de trajetórias. 
(PIODORO & WOLF, 2008).  

Para que se tenha o controle adequado do movimento de um robô móvel, é necessário possuir um 
conjunto de comandos que permitam a um usuário fazer com que o robô se movimente da maneira 
desejada. Também é interessante que se possam construir programas que descrevam a determinada 
trajetória que o robô deve seguir (PIO et. al., 2006).  

Algumas linguagens de programação de robôs são bastante específicas, e algumas vezes não 
triviais, tais como: ACL (Advanced Command Language), AR-BASIC (American Robot Corporation), ARLA 
(ASEA Robot Language), CAP 1 (Conversational Auto Programming 1 - Fanuc), JARS (JPL - Laboratório de 
Propulsão a Jato da NASA), KAREL (FANUC), PASRO (PAScal for RObots), POINT (Milan Polytechnic – 
1977), PROWLER (Programmable Robot Observer with Local Enemy Response), RAIL (Automatix Inc., 
1979–1982), RISE (Silma, Inc.), ROBOTBASIC (Intelledex), RPL (Robot Programming Language - SRI 
Internacional), SRL (Structured Robot Language), WAVE (Universidade de Stanford, 1973–1974). 
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Apesar da grande quantidade de linguagens possíveis, o aprendizado concreto de uma linguagem 
de alto nível é base necessária para que o aluno possa desenvolver suas habilidades cognitivas e 
conhecimentos técnicos específicos para, em um novo grau de aprendizagem, desenvolver 
adequadamente outra linguagem de programação de robôs mais específica.  

Contudo, mais especificamente no uso do kit de robótica Lego Mindstorms NXT, o que tem se 
observado é que existem duas utilizações mais usuais no que se refere ao ensino de programação: a 
primeira é lúdica e aplicada a alunos da rede de ensino médio e fundamental, em sua maioria em 
escolas particulares, utilizando com base de programação a linguagem de programação gráfica NXT-G 
que se baseia em vários blocos pré-definidos que interligados desencadeiam uma sequência lógica, 
desenvolvendo no aluno a lógica, mas não necessariamente o saber fazer da programação; e a segunda 
é a programação em uma linguagem estruturada ou não, englobando sintaxes e aspectos específicos de 
uma linguagem de alto nível.  

Um dos maiores problemas encontrado quando se decide utilizar o kit didático de robótica móvel 
Lego Mindstorms NXT para o ensino de linguagem de programação é a escassez de material didático em 
língua materna neste caso o português, pois os livros com conteúdos que permitam um bom 
aprendizado encontram-se em língua inglesa, o que torna o aluno muito dependente do professor e 
limita o aprofundamento da aprendizagem e mesmo a autoaprendizagem, de fundamental importância 
em se tratando de programação.  

Portanto, esta pesquisa visa avaliar os aspectos didáticos e de conteúdo para o ensino da 
linguagem de programação NXC (Not Exactly C), utilizada no kit de robótica Lego Mindstorms NXT, 
gerando como resultado um material didático em língua materna para ser utilizado no ensino de 
programação em robótica móvel nos cursos de nível médio e técnico integrado ao médio. 

 

 

2. ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Como um recente ramo da educação, a robótica educacional ou pedagógica vem sendo estudada e 
aplicada desde o início da década de 50. Constitui uma ferramenta auxiliar para o aprendizado, fazendo 
com que alunos assimilem, com uma maior facilidade, conceitos teóricos ensinados em sala de aula 
(ZANELATTO, 2004).  

Este instrumento permite a interação entre o físico (robô) e o lógico (programa), proporcionando 
ao aluno a possibilidade de visualizar seu pensamento em ação, momento no qual será capaz de 
analisar, corrigir, justificar e compartilhar os resultados, criando assim a interação entre alunos e 
professores, nesse que já é um novo modo de ensinar e aprender. Um aprender na prática, errando, 
questionando, testando, ações que expõem o aluno a um ambiente onde o educador não é mais 
detentor do conhecimento, mas mediador neste processo no qual o próprio aluno pode formular seu 
aprendizado. Não esquecendo que abrir espaço para discussões a respeito da resolução de problemas é 
de extrema importância, pois permite explorar a capacidade dos alunos.  

É recente, no Brasil, pensar as possibilidades do robô para com o âmbito educacional. Já no cenário 
internacional, a Robótica na educação, no entanto já adquiriu lugar de destaque. Não é vista apenas 
como uma simples ferramenta, mas como um recurso que poderá também além de muitos outros 
aspectos, promover a pesquisa, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o trabalhar em grupo, etc. 
(JÚNIOR et al , 2010).  
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Além disso, a robótica pode propiciar ambientes diferenciados de aprendizado que estimulam o 
desenvolvimento da criatividade, da interação e comunicação social entre alunos-alunos e alunos-
professores, trazendo enfim uma ressignificação ao processo educativo (MIRANDA & SUANNO, 2009)  

A robótica educacional consiste basicamente na aprendizagem por meio da montagem (ou criação) 
e programação de dispositivos autômatos, os quais se tornam elementos cognitivos utilizados para 
expressar idéias. Para realização deste trabalho adotou-se o Kit robótico NXT modelo 9797 da linha 
LEGO MINDSTORMS destinado à construção de pequenos robôs voltados para educação tecnológica.       
Estes kits são compostos por pequenos blocos de plástico (peças tradicionais LEGO), rodas, motores, 
eixos, engrenagens, polias e correntes, acompanhado por peças complementares como servomotores, 
sensores de toque, som, luz e ultra-som e uma unidade de controle programável (NXT brick).  

As principais características técnicas do NXT são: processador de 32 bits, três motores, quatro 
modelos de sensores, porta de comunicação USB, conexão Bluetooth, bateria recarregável, memórias - 
256 Kbytes FLASH, 64 Kbytes RAM, Display LCD (do tipo Matriz 100 x 64 pixel - gráfico branco e preto), 
alto Falante, 3 Portas de saída para conexão dos motores e 4 Portas de entrada para conexão dos 
sensores. 

                    (a) Uma configuração de montagem do robô           (b) Brick – Controle do Robô   

Figura 1 – em (a) Robô móvel Lego Mindstorms e em (b) NXT Brick, a unidade lógica do robô. 

Através da unidade lógica programável (brick) é possível executar os programas carregados na sua 
memória, sendo inúmeras as possibilidades de programação. Várias comunidades open source e 
empresas, devido ao grande sucesso do kit educacional, criaram diversas linguagens de programação 
permitindo maior liberdade para programação, além de também possibilitar ao usuário explorar ao 
máximo os recursos da plataforma. Abaixo são apresentadas algumas das linguagens mais utilizadas:  

 
a) NXT-G;  
b) ROBOLAB;  
c) ROBOTC;  
d) NXC;  
e) PBLUA;  
f) NXJ.  
 

         A Linguagem objeto deste trabalho é a NXC, do inglês not exactly C, concebida por John Hansen, 
especialmente para programação na plataforma Lego Mindstorms (HANSEN, 2007). Como o nome já diz 
é bem parecida com a sintaxe da linguagem C. O NXT tem um interpretador bytecode, fornecido pela 
LEGO, usado para executar programas.  

O compilador NXC (Bricx Command Center) traduz o código fonte em bytecodes NXT que podem 
então ser entendidos e executados pelo robô. Embora as estruturas de pré-processamento e controle 
de NXC sejam muito semelhantes ao C, NXC não é uma linguagem de programação de propósito geral, 

01320132



pois existem muitas restrições que resultam das limitações do interpretador de bytecode NXT 
(HANSEN,2007).  

Em linhas gerais, os projetos desenvolvidos com o kit educacional LEGO Mindstorms NXT tem como 
principais objetivos:  

a) Estimular a criação de projetos, a capacidade de planejar de organizar e de simular;  
b) Desenvolver o pensamento reflexivo e o senso crítico;  
c) Promover trabalhos em equipe;  
d) Desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de algoritmos e programas para controle dos 

protótipos criados.  
        Acredita-se então no potencial estratégico e abrangente que a Robótica Educacional pode trazer ao 
meio das salas de aula e assim dos processos cognitivos. Em função dessas questões é de fundamental 
importância compreender este recurso como tema de estudo e reflexão (JÚNIOR et al , 2010). 
 
 

3. DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

O Desenvolvimento do material didático para aprendizagem da linguagem de programação NXC do 
kit Lego Mindstorms iniciou-se a partir do conhecimento da linguagem em si e suas aplicações, para em 
seguida desenvolver o material que permitisse o seu ensino de maneira facilitada e eficiente, buscando 
alcançar de forma didática e amigável os alunos em processo de aprendizagem.  

Pelo fato da linguagem NXC ser muito semelhante à linguagem C, espera-se que haja um benefício 
mútuo no aprendizado, pois assim como o C pode ajudar a compreender a linguagem NXC esta também 
pode contribuir para o aprendizado da linguagem C.  

Os principais pontos a serem observados como metas do material didático são:  
 

Introduzir o aluno ao meio da robótica e da programação de robôs;  
Embasá-lo da teoria necessária para realização das práticas de programação e desafios 

propostos com o robô;  
Familiarizar o aluno com o kit Lego NXT, estimulando a curiosidade de aprender;  
Expor o ambiente de programação da linguagem estudada, o Bricx Command Center;  
Permitir ao aluno a autoaprendizagem com o uso do material didático.  

 
         A confecção do material dividiu-se em três fases:  

a) Revisão do Estado da Arte: Busca e análise da literatura publicada em forma de livros, revistas, 
publicações avulsas, imprensa escrita e até eletronicamente, mesmo que em língua estrangeira, dando 
subsídios e fundamentos quanto ao conteúdo relacionado à robótica móvel e programação de robôs de 
maneira geral, e ao kit de robótica Lego Mindstorms.  

b) Estudo específico da linguagem NXC: Estudo aprofundado da linguagem NXC de programação do 
robô Lego Mindstorms, visando selecionar os conteúdos da linguagem a serem expostos na apostila 
fazendo eventuais adaptações para atender aos objetivos do projeto;  

c) Projeto e execução de experiências práticas de programação: Nesta fase foram realizadas 
experiências práticas de programação em NXC para o robô Lego Mindstorms NXT, utilizando o 
compilador BricxCC 3.3.8.8 sob licença GPL (General Public Licence), sendo esta uma das principais 
ferramentas desenvolvidas para programação do robô LEGO Mindstorms (HANSEN,2007). Cada 
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experimento prático foi realizado de acordo com o avanço do estudo da linguagem, aumentando o grau 
de dificuldade e observando eventuais peculiaridades ao se trabalhar com o NXT, bem como o 
compilador escolhido e a linguagem NXC. Tais experiências foram fundamentais para selecionar os 
experimentos práticos contidos no material didático.  

 
Tão importante quanto as três fases citadas anteriormente, foi a definição dos conteúdos e do fluxo 

de informações contidos no material didático, bem como a maneira de expor os temas e a didática 
global do material. Para este trabalho final houve o acompanhamento de uma pedagoga com 15 anos 
de experiência no acompanhamento de cursos técnicos, e de um Professor Doutor em Ciência da 
Computação, com trabalhos publicados na área de programação e robótica, com 20 anos de experiência 
no ensino técnico, de graduação e pós-graduação na área.  

O desenvolvimento do material didático foi feito de modo incremental, ou seja, após uma primeira 
versão preliminar, sucessivas revisões de metodologia e de conteúdos técnicos foram aplicadas para 
que se chegasse a uma versão final do material didático, principalmente no que se refere aos conteúdos 
teóricos em si.

Os experimentos práticos contaram com o apoio de estudantes finalistas do Curso Técnico 
Integrado ao Médio de Mecatrônica Industrial e estudantes do Curso Superior de Tecnologia em 
Mecatrônica Industrial do Instituto Federal do Amazonas. Após a última versão do material didático, o 
mesmo foi reproduzido e encadernado para a realização de estudo de caso.  

O resultado final do material pode ser obtido através de simples solicitação pelo e-mail 
racheltuma2@gmail.com. O sumário do material didático foi:  

 
1. Introdução e histórico da robótica  
2. Programação de robôs  

          2.1 As Linguagens de Programação  
3. A Linguagem NXC - Sintaxe  

          3.1 Identificadores em NXC  
3.2 Palavras- chave em NXC  
3.3 Instruções e Blocos em NXC  
3.4 Tasks (tarefas)  
3.5 Variáveis  
3.6 Arrays  
3.7 Expressões e Operadores  
3.8 Estruturas de controle  
3.9 Outros Comandos  
3.10 O Pré – processador  
3.11 Funções de tempo  
3.12 Funções de controle de programa  
3.13 Funções numéricas  
3.14 Funções para String  
4. A Linguagem NXC – API  

          4.1 Fazendo uso dos recursos de entrada (INPUT) – Sensores  
4.2 Informações do sensor  
4.3 Fazendo uso dos recursos de saída (OUTPUT) – Motores  
4.4 Fazendo uso dos recursos de Som  
4.5 Fazendo uso dos recursos de Display  
5. Experimentos Práticos 
6. Outras funções 
7. O BricxCC Command Center 
8.  Reconhecimento Físico do Lego NXT Mindstorms 
9. Protótipo para montagem  
10. EXEMPLOS – MAIS PRÁTICAS 
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Além do uso de figuras e tabelas, de quadros de destaque com chamadas em negrito para itens 
importantes e símbolos de destaque para chamar a atenção do leitor do material didático, foi também 
introduzido, visando melhorar a didática do ensino e facilitar a aprendizagem, quadros com dicas, como 
no exemplo da Figura 2. 

 
 
 

  
 
 
 
 

                                                              Figura 2 – Exemplo de dica contido no material didático

É importante ressaltar que o material didático não é estático, e que o mesmo pode e deve sofrer 
modificações e melhorias ao longo do processo de utilização do mesmo, como ocorreu após o estudo de 
caso onde o mesmo foi utilizado, descrito na Seção 4 deste artigo.  

 

 

4. ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO  

O Material didático desenvolvido nesta pesquisa não pretende ser um material definitivo, e sim 
uma base sólida inicial que possa ser melhorada e ampliada com o tempo e a interação de outros 
educadores e pesquisadores da área. Portanto, este estudo de caso não tem a intenção de formalmente 
validar o material didático desenvolvido, inclusive considerando que esta não é uma tarefa simples, e 
necessitaria do envolvimento de diversos estudantes de escolas e formação diferentes. A idéia principal 
do estudo de caso é criar uma prova de conceito, mostrando que o material didático desenvolvido em 
língua materna tem resultados positivos e vai de encontro ao atendimento dos objetivos propostos 
nesta pesquisa. 

O estudo de caso consistiu na aplicação de um minicurso de linguagem de programação para o 
Robô Lego Mindstorms NXT, desenvolvido em um laboratório de pesquisa na área de robótica móvel no 
Campus Manaus Distrito Industrial do Instituto Federal do Amazonas, que contém dez computadores na 
plataforma PC 64 bits, sistema operacional Windows Seven, Pentium Dual-core 1.7Ghz, 2 GB de 
memória. O laboratório contém, ainda, uma mesa ao centro de tamanho 150x400mm onde foram feitos 
os testes práticos de navegação do robô móvel.  

Para participar do minicurso foram colocados cartazes ao longo do Campus convidando alunos 
iniciantes do segundo ano do Curso Técnico Integrado ao Médio de mecatrônica industrial, uma vez que 
estes ainda não tiveram contato com a programação de robôs e já possuíam base de lógica de 
programação. Por limitação do laboratório, foram escolhidos 10 entre os 18 alunos voluntários, que 
participaram do minicurso.  

O minicurso foi aplicado em três dias, duas horas nos dois primeiros dias e quatro horas no último 
dia, perfazendo uma carga horária de oito horas. A primeira aula apresentou os capítulos 1,2,7,8 e parte 
inicial do capítulo 3 do material didático, a segunda aula abrangeu o capítulo 3 e 4 do material didático, 
e a terceira e última aula abrangeu o capítulo 5, relativo aos experimentos práticos e avaliação da 
turma, com tarefas a serem desenvolvidas por cada aluno.  

Ao final do minicurso todos os alunos voluntários conseguiram realizar a programação e executar a 
tarefa prevista para o robô móvel, uns de maneira mais independente e outros com o auxílio da 

DICA:

1- As diretivas podem ser colocadas em qualquer parte do 
programa, mas é aconselhável colocá-las antes da tarefa 
principal. Isso tornará seu algoritmo mais organizado e 
compreensível.
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instrutora do curso. Após o término do experimento prático, todos os alunos responderam a um 
questionário contendo 10 questões para marcação da graduação em: (5) Ótimo, (4) Bom, (3) Regular, (2) 
Fraco e (1) Insuficiente. O questionário contém ao final uma solicitação de sugestões de melhorias do 
material didático, e espaço para o aluno transcrever suas sugestões.  

Os resultados da tabulação dos dados do questionário podem ser visualizados na Figura 3, sendo 
que as questões relativas aos itens “Qualidade Gráfica” e “Exemplos” não constam na Figura por 
absoluta economia de espaço, obtendo como resultado médio, respectivamente, entre Excelente e 
Bom.  

Pode-se observar que em todos os itens a soma de graus “Excelente” e “Bom” configura como 
maioria, demonstrando que o material didático cumpriu bem seus objetivos. Como destaque, o fato do 
material didático ter sido disponibilizado em língua portuguesa foi objeto de grau “Excelente” para 
todos os avaliadores, e isto pode ser explicado em função da dificuldade de encontrar este tipo de 
material em língua materna. O resultado com menor grau foi o relativo à didática do material, e isto se 
reflete no teor técnico do material, característico na área de programação e robótica, mas ainda assim o 
resultado deste item foi satisfatório. Vale ressaltar que esta pesquisa é resultado de um programa de 
Iniciação Científica Júnior – PIBICjr, e que portanto a pesquisadora principal não possui formação na 
área de licenciatura e ou de educação, o que certamente reflete nas questões didáticas do material 
desenvolvido.  

As principais sugestões apresentadas pelos alunos para melhoria do material didático foram:  
1. Maiores explicações sobre os exemplos e suas aplicações práticas;  
2. Enumerar os códigos exemplos e criar uma lista de códigos;  
3. Incluir mais figuras no material;  
4. Incluir a função "Precedes" no material.  
Apesar dos resultados promissores apontados pelo estudo de caso, esta pesquisa dará 

continuidade às melhorias do material didático e novos estudos de caso até que o mesmo esteja apto ao 
uso cotidiano e distribuição gratuita do material para as escolas de ensino médio e técnico.  
        Como resultado prático do estudo de caso desenvolvido, os professores da área de linguagem de 
programação que atuam no Campus Manaus Distrito Industrial já solicitaram a permissão de uso 
do material didático em suas aulas de linguagem de programação (linguagem C) com o uso do kit LEGO 
Mindstorms, o que certamente será bastante útil para a consolidação do material desenvolvido.

 

                 (a) Relativo ao conteúdo do material  
 

                           (b) Relativo à didática do material  
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                        (c) Relativo às figuras e gráficos                                        (d) Relativo ao fluxo lógico das informações  

                           (e) Relativo ao idioma utilizado             
 

         (f) Relativo a propiciar a autoaprendizagem  
 

     
                        (g) Relativo às práticas descritas                                                    (h) Avaliação geral do material   

                   Figura 3 – Resultados da avaliação do material didático a partir do questionário aplicado aos alunos 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O ensino de linguagem de programação utilizando a robótica educacional tem se mostrado uma 
ferramenta importante na melhoria do ensino técnico, e a necessidade de geração de material didático 
de qualidade ocupa lugar de destaque para a boa utilização desta prática.  

Este trabalho demonstrou, após a observação e análise do estudo de caso desenvolvido em 
laboratório com os alunos, que o uso de material didático em língua materna inserido no contexto da 
robótica educacional é uma ferramenta importante e estratégica de apoio ao ensino/aprendizagem nas 
escolas de ensino técnico, sendo capaz de facilitar a inserção do aluno em um ambiente dinâmico, 
envolvente e passível de troca de conhecimentos, opiniões e pesquisa para atingir determinado 
objetivo. Tarefa esta que se torna realmente promissora quando se tem acesso a um material didático 
de qualidade em língua materna, como fontes que ajudam a ampliar o alcance das informações, já que o 
número de receptores aumenta devido à acessibilidade de materiais voltados às necessidades de alunos 
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brasileiros. É importante ressaltar que isto não exclui o uso de material em língua estrangeira, mas 
acrescenta nas opções de material didático para levar a bom termo o ensino.  

Mais especificamente no que se refere ao material didático desenvolvido neste trabalho, foi 
possível extrair a partir dos comentários dos alunos que participaram do estudo de caso, um grande 
interesse em participar de outros cursos voltados para robótica, com material similar aplicado a outras 
áreas que não exclusivamente a de programação, e que o uso do material “em português” e com uma 
linguagem que eles consideraram fácil e acessível foi um grande facilitador do entendimento dos 
conceitos e da programação em si.  

Apesar dos resultados satisfatórios, como demonstraram os gráficos da Figura 3, este é um 
trabalho que não se encerra neste instante, mas que serve de base sólida para um processo contínuo de 
melhoria do material didático, visando a médio prazo a disponibilidade e uso na rede de educação 
profissional e a longo prazo a escrita de um livro de linguagem de programação para robótica móvel, em 
ambos os caso com o interesse de somar para a melhoria e valorização do uso da Robótica Educacional 
no Brasil.  
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RESUMO 

 A prática docente é uma das ferramentas mais importantes e decisivas no processo de ensino 
aprendizagem e cabe ao professor a função e exercer essa práxis de maneira adequada para que os 
alunos possam compreender os assuntos de maneira significativa, principalmente quando se trata das 
ciências em geral. Tendo em vista a formação docente dos alunos de licenciatura plena em química do 
Instituto Federal do Piauí, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) permitiu 
esse contato dos alunos bolsistas com seu ambiente de trabalho, exercendo sua função de maneira que 
pudesse desenvolver competências e habilidades nos alunos da escola João Clímaco D’Almeida, 
Teresina-PI. Partindo do principio da valorização dos conhecimentos prévios dos alunos a cerca do 
assunto de eletroquímica, mais especificamente pilhas; além do uso de um experimento prático do 
assunto a fim de proporcionar a contextualização e autonomia dos alunos envolvidos. Com essa prática 
concluiu-se que a experimentação é uma importante ferramenta que os professores de química têm 
para facilitar o ensino, e consequentemente, maior compreensão da turma sobre o assunto, onde o 
aluno é protagonista da sua aprendizagem, sendo o professor responsável em instigar os alunos à 
produção de conhecimento e organização desse na resolução de outras questões. 

 

Palavras-chave: Competências, habilidades, química, contextualização, prática, alunos, pilhas.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o intuito de valorizar e apoiar estudantes de licenciatura plena, além de proporcionar aos 
futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador, o Programa de Iniciação da Docência (PIBID) associado ao Instituto Federal do Piauí 
(IFPI) e a CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para a formação de recursos humanos, 
possibilitou aos alunos bolsistas em Química o contato com seu futuro campo de trabalho, como forma 
de ampliar e melhorar sua formação docente. (GUIMARÃES, et. al., 2009) 

Diante dessa possibilidade de vivência formativa, tais bolsistas se depararam na Unidade Escolar 
João Clímaco D’Almeida com uma questão inquietante no tocante ao ensino de Química, situação a que 
buscaram investigar e para qual buscaram uma forma de intervenção pedagógica. 

A pesquisa envolveu alunos de todo o ensino médio, partindo do 1° ao 3° ano, onde foram 
escolhidas turmas em que o ensino de Química estava mais deficiente. A partir disso, algumas atividades 
foram desenvolvidas, a fim de proporcionar aos alunos uma nova óptica em relação à Química, ao 
favorecer a integração das diversas áreas do conhecimento, através de um tratamento inter e 
transdisciplinar, melhorando a afinidade dos mesmos com a disciplina e superando o misticismo de que 
a Química é puramente experimental e imaginativa, sendo conhecida pela reprodução seccionada do 
conhecimento simples. (BRASIL, 1997) 

Dentre as atividades desenvolvidas estavam à participação em elaborar novas metodologias capazes 
de facilitar o ensino da disciplina, como experimentos e principalmente discussão dos assuntos a ser 
trabalhado, fato que teve maior freqüência durante a elaboração da feira cultural. Nesta, foi 
desenvolvida uma prática que versou sobre a construção de pilhas com materiais alternativos, e, 
partindo dessa situação problema, o objetivo foi de perceber o conhecimento prévio que é peculiar de 
cada aluno, bem como, estimular as competências e habilidades que a atividade pedia. 

Através de atividades lúdicas que normalmente são bastante convidativas à prática, foi possível 
perceber que a aprendizagem tem melhores resultados, quando uma aula experimental se torna um 
espaço para discussões e construção coletiva de conhecimentos; por meio do diálogo entre os 
pibidianos e alunos, entre estes e o objeto de estudo. (ANTUNES, et. al., 2001)    
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os resultados podem ser relatados de acordo com os seguintes tópicos: 

2.1 O QUE OS ALUNOS JÁ SABIAM SOBRE O CONTEÚDO CIENTÍFICO: 

Como já foi dito, os alunos tinham um conhecimento básico a cerca do tema da prática, pois a 
maioria sabia a utilidade, o descarte, a importância na sociedade atual, porem não sabiam de alguns 
conceitos que são primordiais para o entendimento do funcionamento da pilha em si. Durante a 
apresentação da prática, ao serem questionados pelo que seja oxirredução, alguns fizeram cara feia, 
talvez por não conhecer o significado, o que de certa maneira provocou um alvoroço na turma e 
respostas típicas quando não se sabe de algum assunto como: O quê? Como é aí professor? Oxi o que 
mesmo? Outros já diziam: “... ah! Professor assim o senhor força.” Por isso a necessidade das aulas. 

2.2 EXECUÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRNDIZAGEM: 

Devido ao grande interesse da turma não houve tantas dificuldades pois os alunos estavam bastante 
comprometidos com o desenvolver da prática, e pelo fato dessa proporcionar um aspecto visual bem 
notório, os mesmos estavam curiosos em compreender como isso ocorria. Em contra partida ao 
interesse dos alunos, fica as péssimas condições da sala de aula porque não tinha o mínimo de conforto 
necessário para o discente. 

Ainda relacionado à participação dos alunos ficou bem notória a adoção da fala científica dos 
mesmos ao explicar o experimento na feira, utilizando-se de palavras pertencentes a comunidade 
científica, além dos mesmos terem ampliado seu conhecimento de mundo acerca da prática. Isso foi 
satisfatório, pois os alunos se alfabetizaram cientificamente.  

2.3 AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES DESENVOLVIDAS NOS ALUNOS: 

Tanto nas aulas como na execução do experimento houve a preocupação com o desenvolver das 
competências e habilidades que a prática exigia, pois hoje a constante transformação da sociedade pede 
que os alunos sejam leitores e escritores de um mundo que prescinde a participação efetiva de todos os 
seus cidadãos na construção de novos projetos sociais, políticos e econômicos. Dentre as competências 
desenvolvidas na prática, destacaram-se a competência em compreender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas; a identificação da presença e aplicabilidade das tecnologias; as 
intervenções que resultam na degradação ambiental no tocante ao assunto de pilhas; uso de 
conhecimentos em química para resolução de situações problema, enfim. (BRASIL, 2009) 

 Desenvolvidas as competências, algumas habilidades também se mostraram presentes como o 
desenvolvimento do confronto de interpretações científicas com interpretações baseadas no senso 
comum; melhor dimensionamento de circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano, como foi no 
caso da prática de pilhas; a identificação de etapas em processos de obtenção, transformação, utilização 
ou reciclagem de recursos naturais, além de muitas outras encontradas na matriz do Enem. (BRASIL, 
2009) 

De acordo com os resultados obtidos foi possível perceber como o PIBID possibilitou aos alunos 
bolsistas em Química o contato com seu futuro campo de trabalho, como forma de ampliar e melhorar 
sua formação docente, bem como, permitiu sua intervenção na produção de conhecimento por parte 
dos alunos da Unidade escolar João Clímaco D’Almeida, onde através do experimento – “Pilhas com 
materiais de fácil obtenção” – consegui-se abraçar uma série de conteúdos, que promoveram a 
interdisciplinaridade e contextualização, melhorando o conhecimento de mundo dos alunos e adotando 
termos científicos para que os mesmos se familiarizassem com o linguajar científico. 

As aulas seguiram os seguintes padrões de conteúdo: 

Conceito de pilha; 
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Diferença entre cátodo e ânodo; 

Reação de oxirredução; 

Potência e corrente elétrica; 

Uso das frutas cítricas; 

Estudo dos metais de transição; 

Transferência de carga elétrica; 

Transformação da energia química em energia elétrica; 

 

No processo de avaliação dos conhecimentos prévios, o professor deve assumir um papel em que 
esses conhecimentos ganham relevância e ele deixa de transmitir conhecimentos científicos e passa a 
trabalhar as concepções iniciais dos alunos, aproximando-os o máximo possível dos conhecimentos 
científicos. (FREIRE, 1997) 

No ensino da Química, a parte experimental se torna uma estratégia eficiente, pois os alunos são 
capazes de presenciar os fatos e passam a elaborar problemas reais que permitem a contextualização e 
o estímulo de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado carac-
teriza-se como resposta aos questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o 
contexto criado. (ANTUNES, 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Uma experiência dessa natureza, como o PIBID, demanda tempo e o apoio para que a função de 
profissional do ensino seja desempenhada com uma maior qualidade e que os bolsistas compreendam 
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sua função na escola já adquirindo experiência com o campo de trabalho.  Isso se fez presente durante a 
elaboração da feira, onde o trabalho nas primeiras unidades foi lento, porém se observou que a 
utilização do conteúdo como ferramenta de resolução de problemas concretos facilita a compreensão 
das abstrações necessárias à compreensão do conhecimento químico expresso numa forma de 
linguagem própria e incomum ao cotidiano dos estudantes.  

 Vale destacar também o interesse dos alunos para efetuar a prática proposta, bem como, a 
valorização dos seus conhecimentos prévios, pois estes foram responsáveis por estabelecer uma relação 
entre o conhecimento novo e o que o aluno já tem ao propor que o mesmo crie conflitos cognitivos, que 
resultem numa reorganização de conceitos e, consequentemente, numa aprendizagem 
verdadeiramente significativa.  
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RESUMO 

 No atual cenário da educação no Brasil, a modalidade de ensino a distância vem se definindo 
como um meio de proporcionar formação inicial e contínua de maneira flexível atendendo a uma 
grande demanda social. No entanto, ainda são muitas as barreiras e dificuldades encontradas pelas 
pessoas com deficiência para acesso à educação a distância. Para enfrentá-las, é indispensável que os 
ambientes virtuais de aprendizagem, bem como outros recursos didáticos sejam adaptados para 
atender às pessoas com diferentes necessidades especiais. O objetivo deste trabalho consiste em 
analisar aspectos relacionados à inclusão de alunos com deficiência na modalidade de educação a 
distância no Brasil. Para alcance desse objetivo, estruturou-se a pesquisa em bases quantitativa e 
qualitativa e adotou-se como referencial metodológico a pesquisa bibliográfica. Por meios de consultas 
à legislação brasileira, constatou-se que embora essa parcela da população tenha seus direitos 
garantidos em lei muito ainda precisa ser feito para que, de fato, as pessoas com algum tipo de 
limitação sejam incluídas e tenham acesso e autonomia para participar de cursos a distância. Constatou-
se ainda que as instituições que ofertam cursos nessa modalidade precisam dispor de estrutura física, 
tecnológica e pedagógica adequada para garantir acessibilidade e proporcionar flexibilidade para 
atender as necessidades e preferências de cada usuário. Em relação a esse aspecto a pesquisa destaca 
que embora necessário, não se trata de um processo simples.  Adequar tecnologias e sistemas requer 
conhecimento técnico e pessoas especializadas. No tocante aos profissionais da educação é 
fundamental assegurar a formação necessária para o trabalho de inclusão dos educandos. Outro 
aspecto destacado na pesquisa refere-se ao perfil pró-ativo que o aluno com deficiência precisa assumir 
para obter sucesso nos estudos.  

Palavras-chave: Acessibilidade, Inclusão, Educação a Distância  
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1. INTRODUÇÃO 

O uso das tecnologias da informática, associadas às das telecomunicações, vêm provocando 
mudanças na sociedade. No cenário dessas mudanças a EaD apresenta-se, como um meio de  
proporcionar  capacitação inicial e contínua de maneira flexível de forma a atender uma grande 
demandada social. A EaD, possibilita levar o conhecimento a comunidades remotas ou dispersas 
geograficamente. Esse, entre outros fatores, tem contribuído para que essa modalidade ocupe um papel 
cada vez mais importante no contexto educacional brasileiro e no desenvolvimento social do país. 

As experiências publicadas em artigos referentes aos usos das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) no contexto educacional têm demonstrado que estas facilitam o ensino e promover a 
aprendizagem dos alunos. No entanto, essas experiências com as TIC na educação devem permitir o 
acesso a todas as pessoas sem exclusão. 

Este artigo aborda os objetivos contidos nas políticas públicas, na Constituição Brasileira, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, no Plano Nacional de Educação, e nas Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica que preconizam a acessibilidade de pessoas com necessidade 
especiais a todos os segmentos. Ressalta ainda, que apesar da educação a distância apresentar-se como 
uma estratégia fundamental na diminuição das desigualdades educacionais históricas no país, 
problemas básicos como dificuldade de contato com ambiente físico, carência de material, falta de 
recursos assistivos, profissionais ou pessoas capacitadas para trabalhar com a deficiência são alguns 
problemas que criam impedimentos às pessoas com deficiência. 

  

2. POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO PARA INCLUSÃO 

Até o momento desta pesquisa não foram divulgados os resultados do Censo 2010 realizado pelo 
Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE). Contudo, segundo resultado do último censo divulgado 
em 2002, os dados apontam a existência de cerca de 24,5 milhões de brasileiros com algum tipo de 
deficiência (IBGE, 2002). 

Diante das estatísticas, preconizam a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2003) e a LDB 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) a urgente necessidade de promover a inclusão 
educacional como elemento formador da nacionalidade. 

Ross (2004) afirma que a inclusão consiste em oferecer mudanças para manifestação da 
subjetividade e não a simples readequação físico-espacial dos sujeitos. Deste modo, incluir significa 
romper com preconceitos assumir uma postura de respeito pelas diferenças sejam elas físicas, 
intelectuais, étnicas, entre outras, possibilitando que as pessoas não simplesmente tenham direito, mas 
também tenham acesso e condições adequadas para participar da diversidade de espaços sociais 
existentes. 

Para Mazzoni (2001) a acessibilidade é o principal elemento para que a inclusão aconteça. A 
acessibilidade representa um processo dinâmico, seu foco está voltado não somente ao 
desenvolvimento tecnológico e sim ao desenvolvimento da sociedade.  

No Brasil, a lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, elaborada pelo Poder Legislativo, trata do 
atendimento prioritário e de acessibilidade às pessoas com deficiência nos meios de transportes e 
outros. Já a lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, foi escrita pelo Poder Executivo e estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida (Enap, 2007).  
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A legislação brasileira também contempla o uso de tecnologias voltadas para a pessoa com 
deficiência. O Decreto de nº 5.296 de 02/12/2004 que consolidou a Lei nº 10.048 e a Lei nº10.098, entre 
outras providências, estabeleceu um prazo que venceu em 02 de dezembro de 2006 para que todos os 
sítios públicos e de interesse público na internet, sejam acessíveis para esse público. 

A inclusão de pessoas com necessidades especiais no sistema educacional é hoje uma das principais 
diretrizes das políticas públicas educacionais. Como exemplo pode-se citar a CONAE (Conferência 
Nacional de Educação), realizada no ano de 2010, cujo tema central – “Construindo o Sistema Nacional 
Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação”, concentrou 
esforços no sentido de fortalecer medidas de inclusão. 

É inegável a importância das ações afirmativas que visam inserir, em um contexto social mais amplo, 
pessoas marcadas não apenas por uma deficiência, mas, principalmente pela mancha de um histórico de 
marginalização. Nesse sentido, Leis, Decretos e Resoluções visam garantir a acessibilidade das pessoas 
com deficiência. A Lei nº 8.213/91 de 24 de julho de 1991 que obrigam empresas com mais de 100 
funcionários a destinar de 2% a 5% de suas vagas a portadores de qualquer tipo de deficiência são 
consideradas fundamentais para mitigar o grave problema social que vive o Brasil com a falta de 
oportunidades no mercado de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência.  

Conforme classificação do SEBRAE (2011), as empresas com mais de 100 funcionários são 
classificadas como empresas de médio porte. Considerando que essas empresas estão inseridas em um 
mercado de trabalho que exige qualificação profissional, estariam sendo asseguradas as condições 
necessárias para formação das pessoas com deficiência? Como as instituições de ensino, em especial as 
que ofertam cursos na modalidade a distância, têm se organizado para atender essa parcela da 
população? Quais recursos e ferramentas podem facilitar o processo de aprendizagem das pessoas com 
deficiência? Os profissionais da educação estão inseridos em processos de formação contínua? 

Essas e muitas outras indagações emergem ao tentarmos visualizar o contexto no qual esses sujeitos 
estão sendo formados para o exercício de uma profissão e, principalmente, para atuar como cidadãos 
na sociedade. A seguir, apresentaremos outros desafios e algumas possibilidades para o processo de 
inclusão de pessoas com algum tipos de deficiência na EaD. 

 

3. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

No Brasil, país de tantos contrastes sociais, a EaD tem sido amplamente difundida. Diante da 
acelerada disseminação da EaD no Brasil, pode-se afirmar que esse fato não seria possível sem o 
surgimento e ampliação no uso das tecnologias da informação e comunicação. As TIC modificaram e 
modificam efetivamente as formas de comunicação humana e, como a escola não tem como ficar imune 
a tal processo, modificam-se também as formas de comunicação pedagógica. 

A EaD é caracterizada como um processo educativo em que a aprendizagem é realizada com a 
separação física e/ou temporal entre o aluno e o formador. A aproximação entre os sujeitos do processo 
exige um processo de comunicação mediado pela utilização de um conjunto de recursos tecnológicos, o 
que possibilita a utilização de diversificadas formas de comunicação, nessa modalidade, a comunicação 
escrita é mais utilizada que a oral. Outra característica é a flexibilidade de horários para os participantes 
realizarem seus estudos e desenvolver suas atividades do trabalho ou sem sair de casa, quebrando, 
assim, barreiras de tempo e espaço. 

Diversidade na forma de comunicação, flexibilidade de tempo e espaço, entre outras características 
da educação a distância favorecem o acesso de pessoas com necessidades especiais, mas, muito ainda 
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precisa ser feito para garantir a acessibilidade na modalidade a distância. Para atender a esse 
contingente, as instituições que ofertam cursos a distância precisam rever suas práticas, desenvolver 
novas competências, adequar sua estrutura e propor estratégias de aprendizagem condizentes com as 
reais necessidades dos alunos. 

Não se pretende aqui apresentar a EaD como panacéia para a inclusão de pessoas com deficiência 
no ensino superior. Sem dúvidas a EaD apresenta-se com grande potencial, mas muito ainda precisa ser 
feito para que seja considerada acessível a todas as pessoas.  

Na modalidade de educação a distância, como conhecer a singularidade das condições funcionais e 
de aprendizagem do aluno? Quais as possibilidades de adaptação do material para pessoas com 
deficiência visto que para cada deficiência seria necessário utilizar um recurso ou tecnologia específica? 
Para os deficientes visuais, por exemplo, como fazê-los compreender o sentido dos aspectos ilustrativos 
dos materiais didáticos para EaD, sendo que estes materiais são repletos de ilustrações, tornado o 
sentido da visão indispensável? Quais tecnologias e recursos podem ser usados para atender às 
diferentes necessidades? 

Os questionamentos suscitados neste trabalho têm o intuito de fomentar discussões que 
despertem necessidade e interesse em busca de respostas. As instituições de ensino devem ficar atentas 
e se preparar para receber os alunos e atender às suas especificidades, atendendo a Constituição 
Federal e a LDB no tocante aos preceitos de educação inclusiva e cidadania, diante do ingresso de 
pessoas com deficiência. 

Nos tópicos seguintes deste trabalho elencamos algumas situações e orientações que podem ser 
utilizadas em busca de caminhos para sanar algumas dificuldades enfrentadas com alunos no processo 
educativo a distância. 

3.1  Formação de professores para o trabalho de inclusão 

A formação de professores tem sido objeto de estudo de muitos teóricos. Constata-se um segmento 
expressivo de profissionais da área de educação, em formação ou em exercício, que precisa de uma 
qualificação especializada para atender à população com necessidades especiais.  

Investir na formação dos profissionais da educação é um fator fundamental para a mudança em 
direção às escolas integradoras. Os cursos de formação docente, cuja ênfase dada é voltada para os 
aspectos teóricos, com currículos distanciados da prática pedagógica, não proporcionam, por 
conseguinte, a capacitação necessária aos profissionais para o trabalho com a diversidade dos 
educandos (GLAT, MAGALHÃES & CARNEIRO, 1998). A ocorrência de um processo de formação 
deficitário traz sérias consequências à efetivação do princípio inclusivo. 

Estrutura física, recursos pedagógico, equipamentos e sistemas modernos não são fatores 
determinantes para o sucesso de um curso a distância. Como já abordado, os recursos tecnológicos são 
fundamentais para subsidiar um curso na modalidade a distância, porém, não se pode deixar de 
considerar o fato de que as tecnologias, por si só não criam aprendizagens significativas. Conforme 
Sancho (1998, p. 24), o profissional da educação precisa desenvolver uma visão mais “ampla e 
contextualizada do que significa e envolve o longo caminho do ser humano em seu empenho por 
adaptar o meio às suas necessidades e todo o “saber fazer” elaborado e transmitido nesse empenho”. A 
autora alerta ainda que não há apenas um caminho e que a opção por qualquer deles acarreta 
ambivalências, incertezas, diferentes tipos de custos e, nas sociedades tecnologicamente avançadas, 
perplexidade e impotência. 

Nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) a função principal do professor consiste em articular, 
orientar o processo de construção do conhecimento dos alunos, ele não é mais o sujeito que ensina, 
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mas aquele que conduz o aluno em direção às novas descobertas, novos caminhos em busca do 
conhecimento. O professor deve contribuir para que o aluno desenvolva progressivamente uma postura 
mais autônoma e organizar o material no ambiente virtual fazendo uso de uma linguagem clara, 
específica, objetiva, coerente e envolvente.  

O sucesso no uso das TIC no processo educativo está relacionado aos usos que o professor faz delas. 
Portanto, é importante a busca contínua por formação tecnológica que possibilitem aos professores 
planejar as atividades com qualidade e significado, explorando recursos áudios-visuais, oportunizando 
aos alunos espaços para interlocuções, incentivando o desenvolvimento pesquisas e orientando para o 
desenvolvimento de múltiplas competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando situações 
pelas quais possam construir o conhecimento. 

Enfim, todas as ações pedagógicas, nesta modalidade, devem ser planejadas, sistematizadas, 
considerando sempre o ritmo dos alunos, seus conhecimentos prévios e nestes incluem os seus 
conhecimentos tecnológicos. 

3.2 O perfil do aluno com deficiência na EaD 

Ao compartilhar a mesma plataforma virtual de aprendizagem é possível que pessoas com 
deficiência tenham a possibilidade de estar num ambiente de igualdade com as outras pessoas, porém o 
acesso somente será igualitário se, de fato, for garantida a acessibilidade às ferramentas de interação e 
comunicação e aos conteúdos distribuídos nos recursos didáticos. 

Embora montar uma estrutura que atenda às necessidades dos alunos com deficiência seja uma 
condicional às instituições que ofertam cursos na modalidade a distância, também cabe ao aluno 
assumir um perfil pró-ativo no sentido da inclusão e acesso a todos os recursos didáticos. Elencamos a 
seguir outros aspectos aos quais o aluno deve ficar atendo e que irão contribuir para desenvolver esse 
do perfil pró-ativo. 

Para obter um bom desempenho na EaD o aluno precisa ter autodisciplina. Assumir compromisso ao 
entrar em um curso EaD implica ao aluno a responsabilidade pela sua caminhada, devendo tomar 
decisões, e fazer opções que permita organizar o tempo para cumprimento dos prazos e alcance do 
sucesso tão almejado nos estudos. 

O aluno deve participar nas atividades, interagindo com os colegas do curso, para trocas de 
experiências e informações, ampliando assim seus conhecimentos. Também deve buscar o professor, 
sempre que tiver necessidade de esclarecer dúvidas ou questões. Isso possibilitará uma aprendizagem 
mais dinâmica e colaborativa. 

Desenvolver a capacidade de resolver problemas, possuir um bom nível de leitura e, Acima de tudo, 
ao aluno da EaD é necessário que se sinta motivado para estudar. Isso significa mudança de 
comportamento e dedicação. 

 

3.3  Acessibilidade na educação a distância 

Conforme Nicholl (2001) e NBR 9050 (1994) possibilitar acessibilidade consiste em assegurar a 
qualquer pessoa, independentemente de suas capacidades físico-motoras e perceptivas, culturais e 
sociais, os benefícios de uma vida em sociedade, ou seja, é a possibilidade de participar de todas as 
atividades, inclusive o uso de produtos, serviços e informação, com o mínimo de restrições possível.  

Para favorecer a construção do conhecimento, a interatividade e a cooperação aos alunos com 
deficiência na EaD torna-se imperativo adotar ambiente virtuais de aprendizagem amigáveis, interativos, 
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colaborativos e acessíveis, a todos os usuários. Dessa forma, as plataformas e os materiais didáticos de 
aprendizagem devem servir como um canal propiciador de comunicação e de interatividade entre os 
atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar de indubitavelmente importante, garantir acessibilidade na EaD é uma tarefa bastante 
complexa. Atender pessoas que possuem limitações sensoriais e motoras, por exemplo, a fim de 
viabilizar o acesso dessas pessoas aos recursos computacionais, por exemplo, as instituições necessitam 
adaptar seu hardware e seus sistemas, a fim de fazer com que um computador possa ser usado por 
pessoas com deficiência (HARRISON, 2005). O problema é que essa adaptação requer um conhecimento 
técnico e pessoas especializadas, o que faz, muitas vezes, que organizações não dediquem os esforços 
necessários para garantir a acessibilidade (TANGARIFE, 2005) 

Atualmente, a internet é o recurso tecnológico mais utilizado na modalidade a distância. Contudo, 
apesar do seu acelerado crescimento e disseminação, ainda é um recurso que exclui um grande número 
de pessoas. A comprovação desse fato é ainda mais evidente quando se trata de um usuário com 
alguma necessidade especial, que demande alguma especificidade na forma de utilização. 

Cada uma das categorias de deficiências exige certos tipos de adaptações no projeto do conteúdo 
disponível na internet. Adotar tais adaptações pode trazer benefícios a todos os envolvidos, e não 
somente as pessoas com algum tipo de limitação. A legenda de um vídeo, por exemplo, é uma 
necessidade para usuários surdos, mas também pode ser útil para aqueles que não apresentam essa 
limitação auditiva. 

Maciel (2005) ressalta que promover acessibilidade na internet implica possibilitar o acesso ao 
conteúdo de qualquer sítio, a qualquer usuário, usando qualquer navegador ou qualquer tecnologia, 
bem como interagir sem enfrentar barreiras tecnológicas. Acessibilidade significa também, proporcionar 
flexibilidade para atender as necessidades de cada usuário e suas preferências.  

No Brasil, adotou-se os princípios internacionais, disponibilizados através das “Recomendações de 
acessibilidade para a construção e adaptação de conteúdos do governo brasileiro na internet- EMAG”. O 
documento contendo o modelo de acessibilidade foi desenvolvido em duas versões expressando a Visão 
Técnica e a Visão do Cidadão. (EMAG, 2005) 

A Visão Técnica contempla recomendações práticas para a construção e/ou adaptações de sites. É 
votada ao desenvolvedor, à pessoa que fará as alterações nos códigos dos sites eletrônicos; 

A Visão do Cidadão consiste na segmentação da visão técnica. A visão do cidadão tem o objetivo de 
fornecer uma visão mais lógica e intuitiva do modelo de acessibilidade propriamente dito e da visão 
técnica. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Indiscutivelmente as tecnologias de informação e comunicação possibilitam às pessoas com 
necessidades especiais desenvolver autonomia na realização das mais diversas atividades do seu dia-a-
dia. 

Frente a uma realidade excludente, a educação assume o importante papel de instrumento de 
mudança social. A democratização do ensino e a inclusão das pessoas com necessidades especiais no 
sistema educacional, como estão preconizados na Lei, somente será possível com a mobilização dos 
mais diversos setores da sociedade.  

Nesse sentido, o perfil de programas a distância deve assumir o compromisso de oferecer um 
espaço democrático que, ao mesmo tempo, assegurar os direitos de igualdade a todas as pessoas.  
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A questão da acessibilidade na internet deve ser um aspecto mais evidenciado, visto que este é um 
valioso instrumento para proporcionar às pessoas com deficiência a chance de formação, crescimento 
pessoal, profissional e acesso aos avanços científico-tecnológicos. 
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RESUMO 

 Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias e o crescimento econômico mundial tem 
sido constantemente discutidos em fóruns e congressos espalhados pelo mundo. Nesse aspecto, o 
desenvolvimento das telecomunicações é um tema de grande discussão, e neste contexto a formação 
do engenheiro de telecomunicações se torna um importante diferencial para a evolução econômica e 
científica de uma região. Assim, este artigo objetiva apresentar a contribuição de dois eventos 
realizados no IFCE - Instituto Federal do Ceará para a formação do Engenheiro de Telecomunicações. A, 
que juntos, metodologia usada foi a realização de palestras que tratassem de assuntos recorrentes do 
campo de TI/Telecom, visitas técnicas, mini-cursos, seminários de conclusão de disciplina, bem como 
empreendedorismo, elaboração de projetos, soluções tecnológicas para problemas da atualidade, e 
incentivo à pesquisa e desenvolvimento (P&D). Como resultado, o I Workshop de Tecnologia em 
Comunicação de Dados - WTCD’11 e o I Brainstorming da Engenharia de Telecomunicações - I BET 
ofereceram uma maior interdisciplinaridade para aproximar o aluno do conhecimento e diminuir a 
evasão que existe no decorrer do curso, que muitas vezes é tratado por difícil pelos alunos.  

 

Palavras-chave: Ensino de Engenharia, Formação do Engenheiro, Telecomunicações, Workshop, 
Brainstorming. 
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1. INTRODUÇÃO 

No final do século XX, diversos debates foram iniciados acerca do perfil do engenheiro do 
século XXI (ABENGE, 1991). Nesses debates, as discussões se direcionavam em diversos tipos de 
problemas, mas sempre um assunto era o mais recorrente: que competências, habilidades e atitudes 
um engenheiro deveria possuir para poder exercer adequadamente sua prática profissional? No Brasil, a 
iniciativa do Ministério da Educação - MEC - de reformular as diretrizes curriculares dos cursos de 
graduação (MEC, 1997) fortaleceu estes debates. No caso da engenharia, o debate envolvendo a 
Associação Brasileira de Ensino de Engenharia - ABENGE, o sistema CREA/CONFEA de regulamentação e 
fiscalização das atividades dos profissionais de engenharia, as instituições de ensino superior e a 
Comissão de Especialistas de Ensino de Engenharia do MEC – CEEEng/MEC - resultou na aprovação pelo 
Conselho Nacional de Educação – CNE – da resolução 11/2002, que “Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia” (CNE, 2002). 

Uma série de competências gerais foi estabelecida nos incisos do artigo quarto da resolução 
11/2002, dentre as quais, aqui, são enfatizadas as seguintes: “V - identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia”; “VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica”; “IX - 
atuar em equipes multidisciplinares” e “XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional” (CNE, 2002). Visto isso, é necessário propor atividades de aprendizagem em que estas 
competências sejam paulatinamente estabelecidas durante a formação dos engenheiros. Isto não 
costuma ocorrer em sua grande maioria, em cursos que, segundo a própria ABENGE, são “baseados em 
conhecimento, com enfoque no conteúdo e centrado no professor” (ABENGE, 1991). Faz-se necessária, 
portanto, uma mudança nos métodos de ensino e aprendizagem que permita desenvolver as 
competências listadas acima. Métodos que criem espaços para aprender fazendo, aprender a aprender, 
trabalhar em equipes autênticas e refletir sobre o aprendizado através de comunicação oral e escrita, 
são especialmente desejados. 

Nesse contexto, a partir de uma iniciativa de alunos, que foi apoiada por professores, foi 
proposto um evento, em caráter de workshop, que fosse aberto para todos os estudantes da área de 
TI/Telecom, onde nele seriam apresentados seminários de trabalhos de conclusão de disciplina 
desenvolvidos por alunos, palestras dadas por professores e alunos experientes em diversos temas 
recorrentes em telecomunicações e empreendedorismo, realização de mini-cursos e duas visitas 
técnicas. Em um segundo momento, outro evento foi proposto e realizado: O Brainstorming da 
Engenharia de Telecomunicações. A iniciativa deste, também idealizada por alunos e apoiada por 
professores, busca analisar e discutir projetos/problemas de temas principais do evento, onde 
estudantes, professores e empresas iriam fornecer possíveis ideias para solucionar estes problemas. A 
iniciativa também visou a despertar ideias inovadoras para que grupos de pesquisas, empresas e 
laboratórios possam desenvolvê-las em parcerias com os estudantes do curso de Engenharia de 
Telecomunicações. 

Importante ressaltar que no final deste ano de 2011, as primeiras turmas de engenharia 
(Telecomunicações, Computação e Mecatrônica) do IFCE Campus Fortaleza irão concluir o curso. Isso 
está gerando uma série de modificações internas na organização dos cursos, tornando melhor o 
ambiente de estudo e trabalho dentro da instituição, gerando um sentimento de energia nos alunos que 
se sentem cada vez mais empolgados para terem uma melhor formação dentro do IFCE. Assim, a 
presença de eventos, dentro da instituição, que auxiliem na formação dos alunos, é de grande valia, e 
torna os alunos muito mais satisfeitos com seu ambiente de estudo. Vale ressaltar que o IFCE não se 
mostrou contra a realização dos eventos dentro da instituição. Apesar de ter nenhuma diretriz para isso, 
foi claro que um evento organizado pelos próprios alunos, em parcerias com professores, em prol de 
suas próprias formações não acarretaria em nenhum malefício para a instituição. 
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No texto deste trabalho, os eventos realizados na instituição são apresentados em ordem 
cronológica. Por final, concluem-se os impactos que esses eventos trazem na formação do engenheiro.  

2. O WORKSHOP 

O I Workshop de Tecnologia em Comunicação de Dados - WTCD’11 foi o primeiro evento realizado 
na área de Telemática do IFCE. Nascido no curso de Engenharia de Telecomunicações, este evento 
também foi aberto para todos os estudantes interessados, tanto do IFCE, quanto das outras IES do 
Estado do Ceará. 

Este evento foi baseado em quatro fundamentos: palestras, mini-cursos, seminários apresentados 
por alunos e visitas técnicas. 

As palestras programadas abordavam diversos assuntos tais como: A Regulamentação das 
Telecomunicações no Brasil; DWDM/ Redes de Nova Geração; Novos Paradigmas de Telecomunicações; 
Segurança em Redes de Computadores; IPv6 – Soluções e desafios; Telemedicina; Programa de 
Incubação de Empresas e Proteção Intelectual. Dentre as palestras citadas acima, as mais bem 
comentadas pelos alunos foram: telemedicina, que apresentou projetos de telemedicina de 
universidades no Brasil, iniciativas no Estado do Ceará e convidou alunos interessados para participar de 
um projeto de telemedicina em parceria com a UFC (Universidade Federal do Ceará); Programa de 
Incubação de Empresas no IFCE, que mostrou o que a incubadora no IFCE oferece para os alunos e 
egressos dos diversos cursos regulares da Instituição, que são consultorias especializadas, orientação 
técnica e gerencial, laboratórios, entre outros recursos, e IPv6, que abordou o fato do crescimento 
explosivo da Internet ter levado a exaustão de endereços IPv4. 

Os mini-cursos trataram de assuntos muito recorrentes em TI/Telecom, foram eles: 
Desenvolvimento e Simulação de Protocolos de Roteamento para Redes de Sensores Sem Fio; Fibras 
ópticas – Introdução e fusão de fibras; Scilab – Um software livre para computação numérica; 
Implementando o IPv6 em Roteadores Cisco e Arduíno com ZigBee – Que tratou de estruturas 
microcontroladas e sistemas de comunicação em rádio. 

Os seminários realizados foram ministrados por alunos do sétimo semestre de Engenharia de 
Telecomunicações, como parte do trabalho de conclusão da disciplina de Comunicação de Dados e 
foram abordados tópicos de TI/Telecom, como: PLC (Power Line Communication), Wimax, Frame Relay, 
xDSL, ZigBee, entre outros. 

Tendo em vista que esses processos de aprendizagem citados acima são ativos na formação de 
profissionais mais bem preparados para as exigências atuais do mercado de trabalho, é vital a 
identificação de mais maneiras facilitadoras do processo de ensino. 

Dentre as atividades complementares incluem-se as atividades de visitação técnica (parecer 
CNE/CES 1.362/2001 do Conselho Nacional de Educação) a empresas dos mais variados segmentos, 
como: comércios, indústrias, prestadoras de serviços, além de exibições de feiras, que possam 
proporcionar experiências capazes de complementar o conteúdo programático do curso ou disciplina 
em questão. Assim, essas atividades também foram executadas no WTCD’11. 

Foram realizadas duas visitas técnicas: a primeira foi à fábrica Norsa/Coca-cola, onde o objetivo era 
a observação do parque de automação e tecnologia de informação da empresa. O conteúdo desta visita 
e a interação entre os alunos e a empresa proporcionaram um alto índice de satisfação com essa visita. 
A segunda foi a visita à Unidade de Rádio Monitoramento da ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações, que esteve presente no IFCE Campus Fortaleza para a visitação dos alunos e estudos 
dos equipamentos de rádio frequência. Aprendeu-se a capturar rádios piratas, que podem vir a causar 
problemas, como por exemplo, aos sistemas de controle de aeroportos. 
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A experiência de envolver estudantes de engenharia em programas institucionais de elaboração de 
material didático e de palestras, mini-cursos, workshops, visitas técnicas; apresentações em seminários 
e simpósios de materiais por eles mesmos desenvolvidos em parceria com professores orientadores – 
mostra-se eficaz no desenvolvimento de habilidades e competências importantes para o engenheiro da 
atualidade: comunicação, expressão, relacionamento, trabalho em equipes, iniciativa, criatividade e 
capacidade de inovação (BOUYER et al, 2007). Mediante isso e os esforços realizados em torno das 
diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação, fica claro toda influência do WTCD’11 na 
formação do engenheiro. 

Um grande diferencial deste evento foi conseguir unir as engenharias que estão ficando cada vez 
mais convergentes, devido ao fato das áreas estarem se encaminhando para isso. Os projetos estão 
tendo uma correlação muito grande, fazendo com que uma engenharia dependa da outra para 
conseguir desenvolver o projeto. Hoje o IFCE conta com 210 alunos matriculados em Engenharia de 
Telecomunicações, 198 em Engenharia Mecatrônica e 203 em Engenharia da Computação. A Figura 1 
ilustra o momento da primeira manhã de evento. Ali, além de alunos do Campus Fortaleza do IFCE, 
estiveram uma comitiva de alunos (37 alunos) do IFCE do Campus da cidade de Canindé-CE, distante 
cerca de 120Km da capital, outra comitiva da cidade de Caucaia-CE, região metropolitana de Fortaleza, e 
alunos de outras universidades e faculdades de Fortaleza. Vale salientar que o uso da imagem foi 
autorizado pelos alunos. As inscrições para o WTCD’11 foram realizadas através do site do curso de 
Engenharia de Telecomunicações do IFCE (http://engtelecom.ifce.edu.br/), e lista de inscritos chegou a 
quase trezentos (300) alunos. O evento ocorreu entre dos dias 30 junho e 01 de julho de 2011. 

Figura 1 - Auditório do IFCE Campus Fortaleza durante o WTCD’11 
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2.1 Validação do WTCD’11 

Um sistema de avaliação de um evento se torna essencial para que se saiba como que o evento está 
sendo aceito pelo público que ele visa. É necessário um feedback do público para que as devidas 
correções sejam tomadas para as futuras versões de um evento. 

Para avaliação do WTCD’11 foram aplicados: questionários (dados quantitativos) e entrevistas 
(dados qualitativos). De acordo com (LAGUARDIA et al, 2007), “o uso de questionários é provavelmente 
o método mais amplamente utilizado nos diversos tipos de avaliação de cursos”. 

Na Tabela 1, são exibidas as questões de múltilpla escolha e seus respectivos percentuais de 
resposta. Este foi aplicado no final do evento para os participantes que estavam no auditório onde o 
mesmo foi realizado. Também foram consideradas opiniões sobre a organização do evento. 

Quase todas as perguntas de múltipla escolha tinham quatro níveis de resposta. Em média, 95% dos 
alunos consideraram suas respostas nos dois níveis mais altos, o que comprova o bom aproveitamento 
das atividades. 

Foi entendido entre a comissão organizadora do evento que o conteúdo do questionário e os 
comentários feitos pelos alunos eram suficientes para concluir as melhorias para a segunda edição, que 
está prevista para o primeiro semestre de 2012. A satisfação do aluno é de suma importância para a 
continuação e evolução do trabalho. 

Tabela 1 – Estilos a serem utilizados 

 a. 
Altíssimo 

b. 
Alto 

c. 
Baixo 

d. 
Nenhum 

1) No cenário atual da Engenharia de 
Telecomunicações do IFCE, qual o nível 
de importância que você julga para o 
WTCD’11? 

50% 45% 5% 0% 

a. Sim, muito b. Sim c. Não d. Pode piorar 

2) Você acha que o WTCD’11 pode 
auxiliar a formação do Engenheiro do 
IFCE? 

85% 15% 5% 0% 

 
a. Muito 

importante 
b. 

Importante c. Indiferente d. Irrelevante 

3) Quanto ao conteúdo das palestras: 80% 20% 0% 0% 

4) Quanto ao conteúdo dos mini-
cursos: 65% 30% 5% 0% 

5) Quanto ao tema da visita técnica 
(Norsa / Coca-Cola) 15% 80% 5% 0% 

a. Ótima b. Boa c. Razoável d. Ruim 

6) Quanto à organização do evento 70% 20% 10% 0% 

a. Sim, muito b. Sim c. Não 
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7) O WTCD’11 atendeu suas 
expectativas 70% 25% 5% 

8) Que alterações no WTCD'11 você 
faria se fizesse parte da comissão 
organizadora? 

“Acho que o evento poderia ser realizado em outra época do 
ano, e não no final do semestre, quando o volume de trabalhos 
aumenta” 
“Tentaria abrir mais vagas nos mini-cursos” 
“Manteria tudo do jeito que está, o evento foi ótimo” 

 

Com análise destas respostas, é possível verificar que o WTCD’11 foi bem aceito pelos estudantes. 
Eles aprovaram sua organização e conteúdo, e afirmaram que estariam presentes em uma possível 
próxima edição. Outra importante observação é que a grande maioria dos estudantes disse sentir 
motivação para continuar a estudar Engenharia e entrar no mercado do trabalho, bem como montar 
suas próprias empresas. Eles acreditam que o WTCD’11 foi importante para suas formações. 

3. O BRAINSTORMING 

O I BET – Brainstorming da Engenharia de Telecomunicações foi o segundo evento realizado na área 
de Telemática do IFCE. Nascido no curso de Engenharia de Telecomunicações, este evento também foi 
aberto para todos os estudantes interessados, tanto do IFCE, quanto das outras IES do Estado do Ceará. 

Brainstorming possui diversas definições, de acordo com (PMI, 2008), é uma técnica usada para 
gerar e coletar múltiplas ideias relacionadas aos requisitos do projeto e do produto. Já em outra 
definição, diz-se que consiste em uma técnica grupal de pensamento divergente para produção de 
grande quantidade de ideias, expondo ao máximo nossa inteligência, desbloqueando, dessa forma, 
hábitos e atitudes inibidoras de um raciocínio criativo (XAVIER, 2009). Existem duas variantes para essa 
técnica, a saber: 

 Brainstorming estruturado – Aqui, as pessoas se manifestam segundo uma ordem 
preestabelecida. Dessa forma, todos tem oportunidades iguais para se manifestar e os mais calados são 
estimulados a participar mais. 

 Brainstorming não-estruturado – Nessa técnica, as pessoas podem expressar suas ideias na 
medida em que elas vão ocorrendo, sem necessidade de aguardar a sua vez, cabendo ao coordenados 
estimular a participação de todos os participantes.  

De forma simplória, o Brainstorming é um bate-papo direcionado, que pode favorecer ou não o 
surgimento de novas ideias. Uma boa tradução de Brainstorming seria “Tempestade mental”, contudo, 
no I BET foi ressaltado o nome “Toró de Palpites”, numa livre brincadeira de analogia às gírias regionais. 

O evento foi idealizado por alunos do curso de Engenharia de Telecomunicações, haja vista que a 
participação não ficou restrita para os mesmo. O objetivo do I BET foi despertar ideias inovadoras para 
que grupos de pesquisas, empresas e laboratórios possam desenvolvê-las em parcerias estudantes de 
Engenharia do IFCE. 

Visto que Fortaleza, sede do IFCE, é uma das cidades sede da Copa do Mundo do Brasil em 2014, o I 
BET teve como tema principal “Segurança Pública”, onde foram discutidas soluções tecnológicas para 
atender as diversas necessidades deste campo. Nesse ponto, foram vistas soluções que variavam deste 
o ponto Municipal até o campo Federal. 

O evento ocorreu dia 26 de agosto de 2011 e contou com a presença de cerca de 40 alunos. A 
Figura 2 ilustra um dos momentos do I BET. Vale salientar que o uso da imagem foi autorizado pelos 
alunos. 
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Figura 2 - Auditório do IFCE Campus Fortaleza durante o I BET 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sabido que a demanda de engenheiros no Brasil é alta. A evasão de 50% nos cursos de engenharia 
no Brasil, apontada pelo economista Marcos Formiga, Assessor da Diretoria da CNI – Confederação 
Nacional da Indústria, é uma grande razão para isso. O incentivo da participação do aluno de engenharia 
nesses eventos contribui para a permanência do mesmo em seus cursos, pois estes se sentem mais 
motivados em continuar a estudar engenharia. Seja pelo incentivo de apresentar trabalhos em 
Workshops ou desenvolver um trabalho, fruto de um brainstorming. A criação de empresas para 
comercialização de produtos desenvolvimentos pelos próprios alunos também é um dos grandes 
incentivos. 

Em relação ao conteúdo abordado durante os eventos e os comentários positivos feitos por alunos, 
professores e diretores antes, durante e depois do evento, o I WTCD’11 e o I BET mostraram-se capazes 
de contribuir com uma melhor formação do engenheiro do IFCE, pois promoveram interdisciplinaridade, 
interação entre os alunos, estes que se sentiram motivados e ao mesmo tempo orgulhosos em 
participar desses eventos que tomaram proporções maiores que a esperada. 

Com intuito de aumentar a contribuição para a formação dos estudantes do IFCE, é prevista uma 
segunda versão do WTCD, onde tem-se como objetivo promover a apresentação de trabalhos, trazer 
empresas para dentro da instituição e aumentar o incentivo ao empreendedorismo e à pesquisa e 
desenvolvimento. O BET é previsto com maior frequência, para composição de um banco de projetos, 
incentivo à pesquisa e desenvolvimento dos projetos discutidos no evento. 

Também se encontra como trabalho futuro, a produção de tutoriais escritos, sobre os temas 
abordados no WTCD, bem como a publicação dos livros-texto dos mini-cursos realizados, que irão 
compor um repositório de arquivos dentro do site do curso de engenharia de telecomunicações do IFCE 
(http://engtelecom.ifce.edu.br/).
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ESTATÍSTICA DE VOTOS BRANCOS E NULOS NO PROCESSO ELEITORAL DE 

2010 NO RIO GRANDE DO NORTE 
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RESUMO 

A estatística é um ramo multidisciplinar da ciência que auxilia várias áreas do conhecimento humano, 
por meio da coleta, organização e análise de dados. Seu estudo é de grande relevância na tomada de 
decisões a respeito da realidade em pauta. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo, através 
de análise estatística, obter uma visão melhor das influências dos aspectos sociais sobre cenário 
eleitoral do estado do Rio Grande do Norte a partir das relações existentes entre as variáveis “PIB a 
preços correntes”, “IDH- M” e “votos nulos e brancos” coletadas dos cento e sessenta e sete municípios 
do Estado. O resultado obtido versou sobre o grau de interferência do PIB de cada município frente 
os votos nulos e brancos registrados. Por fim, conclui-se o trabalho com o lançamento de hipóteses que 
expliquem o cenário encontrado, seguido de sugestões  de temas  para futuros trabalhos que venham  a 
complementar  o nosso e, por conseguinte, agregar mais conhecimento sobre o campo político-
econômico potiguar. 

PALAVRAS-CHAVE: Estatística, PIB, IDH-M, Votos Nulos e Brancos, Rio Grande do Norte. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo globalizado exige a ampliação do nosso campo de conhecimento, permitindo que 
nos aprofundemos em várias áreas de estudo. Para facilitar a assimilação e o entendimento deste 
grande número de informações, é preciso fazer uso de uma ciência que colete, organize e interprete 
dados numéricos. A estatística é a ciência capaz de realizar tais funções e consegue se estender pelas 
mais diversas áreas de conhecimento 

Utilizamos das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência dos eventos. A 
estatística é uma ciência que se dedica a coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados de 
determinado evento, com o fundamento de atribuir esses dados para que possa solucionar 
problemáticas existentes em um modo individual ou geral, sabendo–se que esse estudo estatístico 
pode ser sujeito a incertezas. 

Assim, colocando em pratica todo o conhecimento adquirido dentro da sala de aula, com a 
disciplina de Estatística Aplicada, no semestre 2011.1 - do curso Tecnologia em Comércio Exterior, do 
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) -, para auxiliar na pesquisa 
feita nos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, evidenciando o pleito eleitoral de 2010, 
tendo como base os votos brancos e nulos para deputado estadual de cada município, utilizando os 
dados adquiridos para as analises estatísticas das variáveis, com estudos do IDH de 2000 e PIB a 
preços correntes (a mil reais) em 2008. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O pleito eleitoral é o grande exercício de cidadania e democracia em uma nação. A 
contabilização de votos define os destinos de um país através da escolha dos governantes. No entanto, 
um dado se sobressai aos demais dados: o número de votos brancos e nulos. Esses votos, de acordo com 
a Lei 
9.504/97, são considerados “não válidos”, visto que na apuração final de uma votação se contam 
somente os votos válidos (nominais e de legenda), sendo excluídos os brancos e nulos. 

Segundo Paulo Dionísio, coordenador de eleições do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC), em 
entrevista concedida ao Jornal Diário Catarinense, todas as campanhas da Justiça Eleitoral são no sentido 
de que o voto branco ou nulo é um voto jogado no lixo. Ele afirma ainda que indiretamente os 
votos brancos e nulos acabam influenciando no resultado final das eleições, já que diminuem o número 
de votos válidos e, em consequência, acaba diminuindo o número de votos necessários para alguém se 
eleger em primeiro turno. Mas é pouca coisa. O mesmo acontece nas eleições para deputado federal e 
estadual, em que a diminuição do número de votos válidos, reduz também o número de votos 
necessários para um partido ou coligação eleger um deputado — o chamado quociente eleitoral. 

Há quem considere o voto branco e nulo uma alternativa de politização para o eleitor, 
sendo estes instrumentos para defesa e demonstração da insatisfação política e ou partidária. Para Dahl 
(1998, p. 
99) o indivíduo participa mais ou menos da vida política de sua sociedade de acordo com o que espera 
dessa participação. 

A influência de aspectos externos que definam a opção pelo voto nulo ou branco é a 
grande questão a ser a aqui levantada. Os aspectos econômicos e sociais nos quais está inserida uma 
população pode ser fator decisivo para a quantidade de votos não válidos existentes durante um 
processo eleitoral. 

Economicamente, o Produto Interno Bruto – PIB, é a soma de todos os serviços e bens 
produzidos num período de tempo em uma determinada região. Tal aspecto é expresso em valores 
monetários. Ele é um importante indicador da atividade econômica de uma região, representando o 
crescimento ecônomico. Nosso objetivo é entender até que ponto o PIB é capaz de influenciar no 
número de votos brancos e nulos de uma região. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) tem por objetivo oferecer um 
contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 
desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, o 
IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. É um indicador de 
qualidade de vida. É com base nesses dois fatores que daremos início às nossas pesquisas. 

 
3.    METODOLOGIA 

Com os estudos e análises feitas conseguimos adquirir informações através de uma pesquisa 
exploratória e descritiva (GIL, 2002). No que condiz ao método utilizado da pesquisa, será adotado um 
estudo de caso com o auxilio de estudos bibliográficos e documentais, e ainda, com ajuda do meio 
digital 
– Internet. 

A pesquisa tem caráter exploratório, pois para chegar a um resultado satisfatório, deve-se 
buscar informações do assunto a que se refere. Com uma investigação na área que se aborda, tem 
condições de elaborar uma analise construtiva. 

No que se refere a parte descritiva da pesquisa, é usada para a resolução dos problemas que 
se foi abordado na parte exploratória, utilizando-se da observação, da analise e tendo discrição quanto a 
isso. 

Os estudos foram feitos com base no IDH do ano de 2000, e se há relação entre os 
votos brancos e nulos. Com as informações adquiridas através das pesquisas, podemos unir os dados, 
para organizar e apresentar as analises. Foram usadas técnicas estatísticas para conseguir com eficácia a 
resolução desses dados apresentados. Com a ajuda dos dados disponibilizados, sobre as eleições de 
2010, contidas no site do Tribunal Superior Eleitoral, obtivemos informações. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADODOS  DO ESTUDO DE CASO NO RIO GRANDE DO NORTE 

Realizaremos, agora, uma exposição dos dados coletados sobre as variáveis aqui consideradas. 
Inicialmente,  apresentaremos  os  resultados  obtidos  para  Produto  Interno  Bruto,  Índice  de 
Desenvolvimento Humano Municipal e votos brancos e nulos para cada município do Rio Grande do 
Norte. Na sequência, estabeleceremos as correlações existentes entre essas variáveis. 

4.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

As informações obtidas para esta variável estão dispostas na Tabela 1 e encontram-se 
organizadas numa distribuição de freqüência dividida em treze (13) classes. 

Tabela 1: Distribuição de Frequência do PIB a preços correntes. Fontes: Dados Próprios. 

Legenda PIB (R$) Frequência (f) % 
1 8.935,06 |---- 674.165,60 163 97,60 
2 674.165,60 |---- 1.339.396,13 1 0,60 
3 1.339.396,13 |---- 2.004.626,67 1 0,60 
4 2.004.626,67 |---- 2.669.857,20 0 0,00 
5 2.669.857,20 |---- 3.335.087,74 1 0,60 
6 3.335.087,74 |---- 4.000.318,27 0 0,00 
7 4.000.318,27 |---- 4.665.548,81 0 0,00 
8 4.665.548,81 |---- 5.330.779,34 0 0,00 
9 5.330.779,34 |---- 5.996.009,88 0 0,00 

10 5.996.009,88 |---- 6.661.240,42 0 0,00 
11 6.661.240,42 |---- 7.326.470,95 0 0,00 
12 7.326.470,95 |---- 7.991.701,49 0 0,00 
13 7.991.701,49 |----| 8.656.932,02 1 0,60 

   167 100,00
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Com base nesses dados, podemos inferir que a média do PIB de cada município do Rio Grande 
do Norte é 152.583,53 reais. Os municípios que mais se aproximam desse valor médio são: Caraúbas, 
Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Touros. 

O desvio padrão encontrado para estas informações foi de 721.760, 37. Este fator nos permite 
estabelecer uma margem de variação no valor da média encontrada, para mais ou para menos, 
inserida num intervalo de segurança que começa em -569.176,84 e vai até 874.343,90, o que representa 
uma amplitude de variação bastante elevada. Com o cálculo do coeficiente de variação, estimado em 
473,03%, é possível verificar a baixa representatividade da média encontrada. O alto índice deste 
coeficiente é uma conseqüência do elevado valor do desvio padrão, que se explica pela grande 
concentração de municípios na primeira classe da distribuição de freqüências, como comprova o 
histograma abaixo: 

Gráfico 1: Distribuição de Frequência do PIB a preços Correntes. Fonte: Dados Próprios. 
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O gráfico nos mostra que 97% dos municípios do Rio Grande do Norte encontram-se na faixa 
limite do desvio-padrão, ou seja, possuem PIB inferior a 874.343,90 reais. Apenas quatro municípios 
estão acima da faixa máxima. São eles: Guamaré, Parnamirim, Mossoró e Natal, que configuram-se, na 
verdade, como os grandes centros industriais do estado. Juntos esses quatro municípios produzem 
cerca de 57% de todos os bens e serviços finais do Rio Grande do Norte. 

A mediana está em torno de R$34.313,00. Isto significa que 50% dos municípios do Rio
Grande do  Norte possuem  PIB menor de R$34.313,00 reais,  valor   situado na primeira classe da
distribuição de freqüências, o 
gráfico 1. 

que reforça a concentração de municípios nesta classe detectada pelo 

 
3.2 Índice De Desenvolvimento Humano  Municipal  (IDH-M) 

A partir dos dados coletados para esta nova variável, foi possível elaborar uma distribuição 
de freqüências, em treze (13) classes, cujos resultados encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2: Distribuição de Frequência do IDH-M. Fomte: Dados Próprios. 

Legenda IDH-M Frequência (f) % 
1 0,544 |---- 0,563 2 1,20 
2 0,563 |---- 0,582 9 5,39 
3 0,582 |---- 0,600 25 14,97 
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4 0,600 |---- 0,619 25 14,97 
5 0,619 |---- 0,638 38 22,75 
6 0,638 |---- 0,657 30 17,96 
7 0,657 |---- 0,675 10 5,99 
8 0,675 |---- 0,694 11 6,59 
9 0,694 |---- 0,713 5 2,99 

10 0,713 |---- 0,732 6 3,59 
11 0,732 |---- 0,750 3 1,80 
12 0,750 |---- 0,769 2 1,20 
13 0,769 |----| 0,788 1 0,60 

  167 100,00 

O valor da média do IDH-M no Rio Grande do Norte é 0,636. Os municípios de Alexandria, 
Antonio Martins, Governador Dix-Sept Rosado, Itajá,  Jundiá, Rafael Godeiro, São Rafael e Serrinha dos 
Pintos apresentam o mesmo IDH-M da média potiguar. 

No que se refere ao desvio padrão, detectamos uma oscilação, para mais ou para menos, 
de 

0,043, acrescentando, assim, à média um intervalo com mínimo em 0,593 e máximo em 0,679. O 
coeficiente  de  variação  encontra-se  em  torno  de  6,717%,  o  que  expressa  que  a  maior  parte  dos 
municípios, cerca de 93,283%, situa-se nos limites da média definidos pelos nossos estudos. O baixo 
valor do coeficiente de variação é um bom indicador da representatividade da média. 

Abaixo da média Norte-Rio-Grandense do IDH, em ordem crescente do índice, estão: Venha 
Ver, São Miguel do Gostoso, Parazinho, Jardim de Angicos, Jandaíra, Pedra Preta, Pureza, Triunfo 
Potiguar,  Boa  Saúde,  Ruy  Barbosa,  Espírito  Santo,  Taipu,  Montanhas,  Pedra  Grande,  Água  Nova, 
Senador Elói de Souza, Upanema, Ielmo Marinho, José da Penha, Cerro Corá e Coronel João Pessoa, 
totalizando 21 municípios. 

Acima do intervalo, destacamos 25 munciípios. São eles, em ordem crescente de IDH: Grossos, 
Santana do Seridó, Alto do Rodrigues, Angicos, Macau, Ipueira, Extremoz, Martins, São Gonçalo do 
Amarante, Acari, Ouro Branco, Parelhas, Areia Branca, Cruzeta, Timbaúba dos Batistas, João Câmara, 
Currais Novos, Pau dos Ferros, São João do Sabugi, Mossoró, São José do Seridó, Carnaúba dos Dantas, 
Caicó, Parnamirim e Natal. 

O valor da moda calculado para esta variável foi de 0,637 e localiza-se na quinta classe da 
distribuição de freqüências, onde existe a maior ocorrência de municípios, sendo 38 nesta faixa. A 
mediana, que está na mesma classe que a moda, foi estimada em 0,631. 

É importante destacar a grande proximidade dos valores da média, moda e mediana, que são, 
respectivamente, 0,636, 0637 e 0,631. Esta relação implica num comportamento simétrico da 
distribuição de freqüência, que seria o ideal. A comprovação deste fato está no cálculo da assimetria, 
que, no caso, resulta num valor abaixo do esperado, em torno de 0,015, o que garante a convergência 
das três medidas. Podemos visualizar mais facilmente a simetria desta distribuição através do histograma 
a seguir: 

Gráfico 2: Distribuição de Frequência do IDH-M. Fonte: Dados Próprios. 
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4.3.VOTOS NULOS E BRANCOS 

Os dados utilizados nesta análise são resultados do somatório dos votos brancos e nulos do 
primeiro turno do processo eleitoral de 2010, referentes ao cargo de deputado estadual, que representa 
o primeiro voto dado pelo eleitor na ordem da sequência de votação. A distribuição de freqüência se 
deu, em treze classes e esta representada na Tabela 3. 

Tabela 3: Distribuição de Frequência dos Votos Brancos e Nulos. Fonte: Dados Próprios. 

Legenda Votos brancos e nulos Frequência (f) % 
1 39 |---- 4.018 163 97,60 
2 4.018 |---- 7.997 2 1,20 
3 7.997 |---- 11.976 0 0,00 
4 11.976 |---- 15.955 1 0,60 
5 15.955 |---- 19.934 0 0,00 
6 19.934 |---- 23.913 0 0,00 
7 23.913 |---- 27.892 0 0,00 
8 27.892 |---- 31.871 0 0,00 
9 31.871 |---- 35.850 0 0,00 

10 35.850 |---- 39.829 0 0,00 
11 39.829 |---- 43.808 0 0,00 
12 43.808 |---- 47.787 0 0,00 
13 47.787 |----| 51.766 1 0,60 

  167 100,00 

A média de votos nulos e brancos no Rio Grande do Norte é de 931,51. O município que mais 
se aproxima do valor da média estadual é Extremoz, com 929 votos. 

Quanto ao desvio padrão, percebemos um alto valor desta medida, sendo calculado no valor 
de 4.192,97, permitindo uma variação para mais e para menos. O intervalo de valores para a média 
encontra seu mínimo em -3.262,46 e seu máximo em 5.124,48. Como o desvio padrão é maior que a 
própria média do estado, podemos ressaltar que apenas três municípios possuem votação superior ao 
valor máximo do intervalo: Mossoró, Natal e Parnamirim. O coeficiente de variação dos votos 
brancos e nulos é de 
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444,76%, valor este que demonstra a baixa representatividade da média obtida. A grande amplitude 
do 
desvio  padrão  e  o  alto  índice do  coeficiente  de  variação  se  explicam  pela forte  concentração  de 
municípios na primeira classe da distribuição de freqüências, como podemos observar no Gráfico 3. 

Gráfico 3: Distribuição de Frequência dos Votos Brancos e Nulos. Fonte: Dados Próprios. 
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Pelo gráfico, inferimos que 98,20% dos municípios do Rio Grande do Norte encontram-se na 
faixa limite do desvio-padrão, ou seja, apresentaram quantidade de votos brancos e nulos inferiora 
5.124,48. Natal, Parnamirim e Mossoró, únicos municípios fora do intervalo delimitado pelo desvio 
padrão são, na verdade, os maiores colégios eleitorais do estado, tendo contribuição fundamental para 
o somatório total dos votos brancos e nulos. 

A votação não válida que mais se repete, que caracteriza-se como a moda, está em torno de 
179 votos. Vale salientar que o valor da moda encontra-se bem distante do valor médio anteriormente 
determinado. A localização da moda na distribuição de freqüências expressa os baixos números de votos 
brancos e nulos em 163 municípios, ou seja, 97,60%. A mediana, que também encontra-se na classe de 
freqüências inicial, foi avaliada em 308 votos. 

Os  valores  da  média, moda  e  mediana  encontram-se  bem  afastados  entre  si,  de  forma a 
explicitar a acentuada configuração assimétrica dessa distribuição. O cálculo da assimetria, neste 
caso, chega a 0,18. 

4.4.CORRELAÇÕES 

Ao avaliarmos as correlações existestes entre as variáveis escolhidas para a solução do 
questionamento elaborado foram realizadas as seguintes comparações: IDH-M (X) e Votos Brancos e 
Nulos (Y); PIB (X) e Votos Brancos e Nulos (Y). 

Para a primeira correlação, entre IDH Municipal e Votos Brancos e Nulos do Rio Grande do 
Norte, encontramos uma baixa correlação, equivalente a 0,3718. Este valor não garante nenhuma 
ligação direta entre os índices e a votação não válida de cada município. 

Esta  conclusão  pode 
definido no Gráfico 4. 

 

ser  visualizada  no  diagrama  de  dispersão  da 
 

correlação  em  questão, 

Gráfico 4: Diagrama de Dispersão da Correlação entre IDH-M e Votos Brancos e Nulos. Fonte:  Dados 

Próprios. 
01760176



e
60000 

IDH M x Votos Brancos e Nulos 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 

0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

IDH M 

Para as variáveis PIB e Votos Brancos e Nulos encontramos uma correlação de 0,9838. Este 
valor é bastante expressivo e significa que o PIB de cada município é capaz de influenciar no índice de 
votos brancos e nulos. 

O grau de explicação dessa correlação é de aproximadamente 96,79%. Isso significa que apenas 
3,21% dos municípios não tem seus votos brancos e nulos explicados pelo PIB. 

Com base nessa Explicação, é possível definir uma função de Regressão para expressar a 
relação entre as variáveis. A equação, então, seria: Yp = 69,82864 + 0,00564X 

Ou seja, caso tenhamos interesse, é possível estimar o número de votos brancos e nulos de um 
município a partir do valor do seu PIB. Deste modo, caso uma Cidade “Z” do Rio Grande do Norte 
tivesse um PIB de 200.000,00 reais, a quantidade de votos brancos e nulos  seria, muito 
provavelmente, em torno de 1.199,29. O Gráfico 5 ilustra a correlação verificada, positiva e linear, 
através de um diagrama de dispersão. 

Gráfico 5: Diagrama de Dispersão da Correlação entre PIB e Votos Brancos e Nulos. Fonte: Dados 
Próprios. 
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Na sequência, calculamos o erro padrão da estimativa, que mede o quanto há de erro em uma 
estimativa de regressão. Cada previsão estará sujeita a um erro de 746,36 votos, para mais ou para 
menos. O erro padrão detectado tem valor alto, se comparado aos valores médios de PIB e votos 
brancos e nulos dos municípios do RN. 

Aplicando o Erro-padrão, para uma determinada Cidade “Z”, à estimativa votos brancos e nulos 
de 1.199,29, para mais e para menos, podemos afirmar que a votação variaria de 452,93 a 1945,65. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Através da análise dos resultados, foi possível concluir que apenas a correlação entre PIB e 
votos brancos e nulos pode ser considerada significativa. Com base nesta informação, verificamos que o 
PIB é responsável por explicar 96,79% da variação dos votos brancos e nulos do estado do Rio Grande do 
Norte. 

Dos 4 municípios que ultrapassaram a média do PIB estadual, 3 também estão acima da 
média de votos brancos e nulos. Foram eles, com seus respectivos valores de PIB e votos não válidos: 
Mossoró (3.025.815,48 e 13.629), Natal (8.656.932,03 e 51.766) e Parnamirim (1.654.984,72 e 6.693). 

Em situação oposta, a Correlação das variáveis também é verificada para os municípios com os 
piores desempenhos. Assim, das 5 cidades com os menores PIBs do estado, 4 também apresentam 
o menor número de votos brancos e nulos. São elas, acompanhadas dos respectivos índices de PIB e 
votos brancos e nulos: Ipueira (11.090,51 e 62), Taboleiro Grande (11.448,32 e 39), Timbaúba dos 
Batistas (11.311,17 e 70) e Viçosa (8.935,06 e 51). 

A  cidade  com a  situação  mais  grave  é  Viçosa,  localizada  no  Oeste  Potiguar  e  com uma 
população de apenas 1.618 habitantes. Ela apresenta o menor PIB do Rio Grande do Norte. Como era 
de se esperar, Natal apresenta o maior valor para as duas variáveis, seguida de Mossoró. 

De posse desses resultados, que nos mostraram uma visão mais ampla das situações social, 
política e econômica do Rio Grande do Norte, podemos sugerir a elaboração de trabalhos futuros 
que contemplem a explanação do tema, de forma a entender melhor a influência de correlação entre os 
cenários. 

Propomos, assim, como forma de complementação do nosso estudo, trabalhos que: 
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- possam abordar os principais fatores que interferem na má ou boa qualidade das variáveis 
analisadas; analisem a interferência das variáveis estudadas na contribuição do Estado para o PIB 
Nacional; 

- façam um estudo mais apurado da contribuição do nível de atividade econômica do município 
para a formação do PIB; 

-buscar entender se os fatores educacionais também são capazes de influenciar na quantidade 
de votos nulos e brancos; 

- utilizem-se de mais variáveis para explicar os percentuais de votos brancos e nulos. 
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RESUMO 

Os mais variados temas parecem ser compartilhados por múltiplos discursos de diferentes áreas do 
conhecimento. Apesar dessa constante troca de informações, o desenvolvimento de pesquisas 
interdisciplinares traz à tona desigualdades e contradições. Discutir a respeito do que poderia 
incrementar a pesquisa interdisciplinar apresenta uma complexidade que demonstra a dificuldade de se 
superar a divisão de campos disciplinares. Contemporaneamente o número de grupos de pesquisa, 
linhas de pesquisa, pesquisadores e produção científica na área da interdisciplinaridade cresceu de 
modo significativo. Porém, apesar desse crescimento, manteve-se uma concentração temática em 
campos disciplinares distintos. O presente artigo objetiva discutir a questão interdisciplinar como uma 
forma de agregar valor na pesquisa cientifica, sem objetivar a superação do conhecimento disciplinar. A 
idéia é o reconhecimento da interdisciplinaridade como forma alternativa na produção científica 
surgindo como um amparo que reconhece a relevância de outro modo de fazer ciência gerando assim 
conhecimento que não enquadra a realidade apenas dentro de um universo de domínio disciplinar, mas 
que investiga a relação dos sistemas complexos da atualidade. Percebe-se, a partir daí, que a 
complexidade do mundo atual exige visões ampliadas que englobam muito além de uma única visão 
sistêmica, nesse sentindo afirmar que o processo interdisciplinar é o caminho certo a ser seguido e que 
o mesmo será aceito pelas mais diversas áreas de conhecimento somente o tempo poderá responder. 

 

Palavras-chave: produção científica, interdisciplinaridade, produção interdisciplinar. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo civilizatório atual caracteriza-se por formar circuitos de inter-relações dependentes 
e dinâmicos entre as sociedades e os indivíduos onde diversos questionamentos transcendem as 
fronteiras de uma única área do conhecimento científico. Problemas mundiais da atualidade 
transformam-se em problemas científicos que vão muito além dos limites da organização disciplinar do 
conhecimento. 

Segundo Maranhão (2010, p. 562) ao longo da história ocorreu uma divisão e a especialização 
do trabalho o que resultou também na divisão dos saberes que enfatizou a “separação do ser humano 
em relação à natureza, na medida em que este pretendeu controlá-la e transformá-la por meio da 
ciência, da política e da economia”. Atualmente, as incertezas dentro de um contexto de relações 
globalizadas, com fluxos velozes e dinâmicos, “reduzem a crença humana acerca das possibilidades de 
ação e de compreensão sobre a natureza” num todo, trazendo à tona a necessidade de uma prática 
interdisciplinar de pesquisa embasado numa ação coletiva para conhecer as mais diversas realidades e 
complexidades.  

Tais complexidades afirmam que saberes disciplinares isolados não são suficientes para a 
análise e conhecimento totalizante do problema, necessitando de um amparo científico em várias 
dimensões onde se buscam a significação e o lócus da interdisciplinaridade na produção do 
conhecimento científico contemporâneo. Na busca dessa interdisciplinaridade percebe-se que a 
construção desse processo encontra dificuldades, pois por não ser um processo linear surgem as 
confrontações que precisam ser superadas criando espaços mais tolerantes e maleáveis. Para Almeida 
et al. (2004, p. 123) o campo científico tende a produzir uma representação das ciências na qual “cada 
disciplina ou domínio do conhecimento estabelece um subcampo de ação, onde os pesquisadores 
desenvolvem um habitus que lhe é próprio e onde raramente admite-se contestação”. 

Neste sentido, a discussão presente traz à tona a questão da interdisciplinaridade como um 
agregador de valores na produção científica cujo processo exige a contribuição de vários colaboradores 
de diferentes olhares disciplinares que buscam interagir e encontrar respostas para as mais diversas 
complexidades do mundo atual. 

  

 

2. A INTERDISCIPLINARIDADE NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

O reconhecimento da interdisciplinaridade como forma alternativa na produção do conhecimento 
científico não se embasa na tentativa de superação do conhecimento disciplinar, mas surge como um 
amparo que reconhece a relevância de outro modo de produzir ciência gerando assim conhecimento 
que não enquadra a realidade apenas dentro de um universo de domínio disciplinar, mas que investiga a 
relação dos sistemas complexos da atualidade. Busca-se assim aquilo que de acordo com Alvarenga et 
al. (2011, p.17) é “a grande vocação da ciência moderna: conhecer para intervir”. 

A pesquisa interdisciplinar considera as múltiplas possibilidades de trocas disciplinares sob 
diferentes ordens. Também se caracteriza por estar em permanente reconstrução apresentando-se 
como um processo dinâmico na formação do conhecimento. Tal dinamismo surge em resposta as 
constantes mudanças e aos novos desafios práticos que a humanidade enfrenta. Para Raynaut (2011, 
p.71)  “apoiando-se em uma capacidade sempre crescente para intervir sobre a matéria, a fim de utilizá-
lá e modificá-la, o ser humano reforça sua vontade de desempenhar em face da matéria viva ou inerte o 
papel de ator protagonista, e não simplesmente o de um sujeito passivo”. 
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A complexa situação das inter-relações mundiais a qual se assiste no mundo atual suscita de uma 
revisão das práticas e teorias das diversas disciplinas, pois, segundo Santos (2005, p.139) essas 
demandas necessitam de uma “análise compreensiva, totalizante, uma análise na qual as pessoas, 
vindas de horizontes diversos e que trabalhem com a realidade presente, tenham o seu passo acertado 
através do mundo, através de um legítimo trabalho interdisciplinar”.  

O prefixo "inter (oriundo do latim) significa “no interior de dois, entre, no espaço de” e indica uma 
posição intermediária ou de interação". Porém não trata apenas de combinar pesquisas com 
metodologias e conceitos diferentes, mas de construir uma nova tipologia conceitual e metodológica na 
explicação ou interpretação de um novo objeto. 

O processo de interdisciplinaridade surge através da reunião de diversos conhecedores de 
diferentes áreas de saberes. A prática interdisciplinar possibilita a aplicação de conceitos e métodos sob 
diferentes óticas, necessitando de uma comunicação de resultados parciais ao longo do processo de 
pesquisa que irá colaborar para o entendimento do método de formação de uma interdisciplinaridade 
que enfrenta relações de sinergias e conflitos. "O significado de interdisciplinaridade evidencia um 
cruzamento de saberes disciplinares no campo científico e um esforço organizado de coordenação, 
cooperação e comunicação menos assimétrica" (TEIXEIRA, 2004, apud MARANHÃO, 2010, p. 563). 

Nas palavras de Raynaut (2011, p. 103) “a interdisciplinaridade é sempre um processo de diálogo 
entre disciplinas” que tem uma consciência de seus limites. Nesse momento ressalta-se a importância, 
por parte dos pesquisadores, de respeitar o saber produzido por outras disciplinas (livre de 
hierarquização) e o desejo de aprender com os outros ilustrando assim os fatores onde se encontram os 
obstáculos mais evidentes para a colaboração interdisciplinar. 

Entende-se que a interdisciplinaridade é um processo de constante construção e não deve de forma 
alguma ser imposta pelos meios exteriores. Essa construção requer necessariamente o envolvimento de 
todos os atores responsáveis pelo processo e a consciência dos limites a ser superados por cada um na 
busca de respostas às complexidades do mundo atual. 

Estabelecer o caminho a ser seguido se torna fundamental para o êxito na pesquisa interdisciplinar. 
“As idéias por si só geram novas idéias, ideologias eliminam outras ideologias, descobertas permitem 
novas descobertas, criações artísticas constituem o alicerce sobre o qual vão se edificando novas obras”. 
(RAYNAUT,2011, p. 82) 

Surge a partir desse cenário a exigência de delimitar o objeto de estudo a ser analisado por um 
contexto interdisciplinar.  Santos (2005, p.140) entende que “um objeto de estudo supõe uma visão do 
real, que denota um sistema de pensamento: a partir do mesmo objeto as visões podem ser diferentes”. 
É toda a questão da objetividade do objeto e da objetividade do sujeito que sempre se recoloca. 
Entender como o processo histórico muda o significado do objeto e acarreta mudanças também no 
próprio elenco disciplinar é a base para inserir análise interdisciplinar na produção do conhecimento 
científico lembrando a importância da busca de compreensão do seu processo formativo. 

Percebe-se que ao reduzir a complexidade do mundo real, as diversas disciplinas enfrentam 
impasses na apreensão e na explicação de seus objetos, bem como no desenvolvimento e na aplicação 
de suas descobertas. As pesquisas interdisciplinares surgem como uma tentativa de respostas as 
demandas crescentes da sociedade. No entanto, elas encontram dificuldades na aceitação por 
desafiarem o conhecimento disciplinar estabelecido e carecerem de novos padrões para o 
conhecimento, o que muitas vezes não ocorre.  
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3. CONCLUSÃO 

A interdisciplinaridade vem à tona no campo científico contemporâneo e pressupõe integração de 
uma ou mais disciplinas em uma nova abordagem, com a conseqüente construção de seus próprios 
objetos, conceitos, premissas e paradigmas.  

O processo histórico construtivo de tal interdisciplinaridade esbarra em obstáculos que surgem pela 
pouca propagação do processo, falta de aceitação por uma parcela do mundo acadêmico que prefere as 
certezas da disciplinaridade e a falta de um processo metodológico capaz de sanar dúvidas oriundas 
desta modalidade.   

Percebe-se que a complexidade do mundo atual exige visões ampliadas que englobam muito além 
de uma única visão sistêmica, nesse sentindo afirmar que o processo interdisciplinar é o caminho certo a 
ser seguido e que o mesmo será aceito pelas mais diversas fontes de conhecimento somente o tempo 
poderá responder. 
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RESUMO  

Este estudo tem como objetivo identificar a percepção de Educação Ambiental dos educandos do Ensino 
Fundamental, compreendidos nos 6º (sexto), 7º (sétimo), 8º (oitavo) e 9º (nono) anos, da Escola Nossa 
Senhora das Graças, em Florânia/RN. Devemos saber que Educação Ambiental envolve uma diversidade 
de saberes, bem como o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva mediante as questões 
ambientais. Trata-se de um processo complexo, já que para efetivá-lo, são necessários a congregação de 
diferentes concepções, órgãos, políticas, pessoas e materiais. A pesquisa foi desenvolvida de acordo 
com a abordagem quantitativa e qualitativa, onde o cenário no qual se desenvolveu foi a Escola Nossa 
Senhora das Graças, instituição privada, localizada na cidade de Florânia/RN. Participaram da 
investigação 67 estudantes, que estão em uma faixa etária compreendida entre 10 (dez) a 17 anos. O 
instrumento utilizado para a construção dos dados foi o questionário, o qual explorou através perguntas 
fechadas a percepção da Educação Ambiental que os envolvidos detinham. Dentre os resultados 
podemos observar que 66% indicam a escola onde conheceram a EA, 43% identificaram corretamente o 
seu conceito, 93% afirmaram que ela pode construir valores, 42% apontaram que são através de 
palestras o espaço que a escola mais destina para a sua prática e 69% a disciplina de geografia é a que 
mais aborda temas relacionados à EA. 

Palavras-chave: educação ambiental, percepção, ensino fundamental. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na Segunda Guerra Mundial, a humanidade caminhava de forma acelerada para o esgotamento 
dos recursos naturais necessários a sua própria sobrevivência, e por isso, algo deveria ser feito para 
minimizar os efeitos das ações do homem no meio. Nesse sentido, para conscientizar a população 
humana e livrá-la dos males que ela mesma tem causado, consideramos a educação como um caminho 
possível para a transformação desse contexto. Para os defensores do meio ambiente a educação tem a 
função de construir um mundo democrático, justo e equilibrado. 

Segundo Brasil (2002, p. 24) as organizações e tratados vinculados a essa questão evidenciam “a 
Educação Ambiental como meio indispensável para se conseguir criar e aplicar formas cada vez mais 
sustentáveis de interação sociedade-natureza e soluções para problemas ambientais”.  Considerarmos 
que a Educação é um dos “caminhos” para a conscientização humana, isso significa apontarmos a escola 
– gestores, professores, funcionários e demais agentes educacionais – como responsável pelas 
mudanças, e requer a consolidação de um processo formativo em que os sujeitos aprendam conteúdos, 
mas também, construam valores e desenvolvam ações éticas. 

 

Em função de tudo isso, a EA tem o importante papel de fomentar a percepção 
da necessária integração do ser humano com o meio ambiente. Uma relação 
harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico da natureza, possibilitando, por 
meio de novos conhecimentos, valores e atitudes, a inserção do educando e do 
educador como cidadãos no processo de transformação do atual quadro 
ambiental do nosso planeta (GUIMARÃES, 2009, p. 15). 

 

Nesse sentido, educação ambiental propõe que dentro de processos educativos formais, não 
formais ou informais, sejam fornecidos subsídios para que os envolvidos consigam, através da mudança 
de valores e percepções acerca da relação entre o homem e a natureza, elucidar as questões ambientais 
transformando o seu comportamento para a sua melhor integração no mundo. Portanto, devemos 
considerar os fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais, trabalhando os sujeitos em sua 
integralidade, de forma que eles compreendam como funciona o ambiente e qual a sua participação 
nessa dinâmica.  

Cabe ressaltar o entendimento da lógica e da moral como formas do saber absoluto, cujos 
critérios se aprendem e se aplicam com intuitiva evidência. Sendo assim, nos dar a entender, de forma 
clara e objetiva, aos educadores e à sociedade em geral, da importância da utilização de forma racional 
do Meio Ambiente, no sentido maior da preservação da raça humana e das espécies, tornando-os 
cientes de suas responsabilidades e de suas capacidades multiplicadoras das ações concretas que 
venham a pleitear em prol da vida. A esse processo denominamos de construção da consciência crítica. 

Sendo assim, ao falarmos sobre meio ambiente, falamos sobre processos interativos entre o 
meio e o homem, cuja produção deve ser compreendida e desenvolvida por todos que dele utilizam e 
dele dependem para sobreviver. Dessa forma, todos os sujeitos, enquanto responsáveis pelo meio e 
pela vida precisam ser sensibilizados para as questões ambientais e isso significa investir na educação 
ambiental. Mas, antes que comece esse processo de sensibilização é necessário que se conheçam as 
percepções que esses sujeitos têm acerca do tema, para que sejam descobertos quais os percursos a 
serem trilhados. 

Evidenciando a importância da implantação e implementação dessa esfera educacional dos 
diferentes espaços formativos, é que justificamos a necessidade dessa pesquisa em conhecermos a 
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realidade de como está configurada a EA no ensino fundamental. O presente trabalho, objetiva 
identificar a percepção de Educação Ambiental dos educandos do Ensino Fundamental, compreendidos 
nos 6º (sexto), 7º (sétimo), 8º (oitavo) e 9º (nono) anos, da Escola Nossa Senhora das Graças, em 
Florânia/RN. Deste modo, buscamos coletar os dados através do questionário, verificar se os indivíduos 
conheciam e detinham a definição do conceito da EA, como também, se ela é capaz de construir valores 
para a resolução dos problemas ambientais; e constatar, através dos alunos, a existência de espaços 
destinados a essa prática educativa, assim como, a disciplina que dá mais ênfase aos os conteúdos 
acerca da temática. 

2. COMPREENDENDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 Os conceitos construídos acerca da Educação Ambiental sempre estiveram relacionados com os 
de meio ambiente. Dessa forma, na medida em que se modificavam e evoluíam os conceitos dados ao 
meio ambiente, desenvolviam-se também novos conceitos para a EA envolvendo uma diversidade de 
saberes, bem como o desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva mediante as questões 
ambientais. Trata-se de um processo complexo, já que para efetivá-la são necessários a congregação de 
diferentes concepções, órgãos, políticas, pessoas e materiais.  

 Dias (2004) ao se referir à evolução dos conceitos de Educação Ambiental, faz referência a 
diversos autores, iniciando o percurso histórico-conceitual pela definição de Stapp. Para ele, a Educação 
Ambiental constitui-se enquanto um processo de formação de cidadãos, que realiza estudos acerca do 
ambiente biofísico e seus problemas, permitindo que estes sejam capazes de resolver seus problemas. 
Sendo assim, a conceituação da Educação Ambiental, a torna confusa e muitas vezes limitada. Por isso, a 
necessidade de conhecermos ainda a EA, entre as variações defendidas pelo BRASIL/SECAD/MEC (2007, 
p. 16) temos: 

 
Educação sobre o meio ambiente: trata-se da aquisição de conhecimentos e 

habilidades relativos à interação com o ambiente, que está baseada na 
transmissão de fatos, conteúdos e conceitos, onde o meio ambiente se torna 
um objeto de aprendizado; 

Educação no meio ambiente: também conhecido como educação ao ar livre, 
corresponde a uma estratégia pedagógica onde se procura aprender através 
do contato com a natureza ou com o contexto biofísico e sociocultural do 
entorno da escola ou comunidade. O meio ambiente provê o aprendizado 
experimental, tornando-se um meio de aprendizado; 

Educação para o meio ambiente: processo através do qual se busca o 
engajamento ativo do educando que aprende a resolver e prevenir os 
problemas ambientais. O meio ambiente se torna uma meta do aprendizado. 

 

 Leff (2003) retrata a aprendizagem ambiental como um saber pedagógico criando estratégias e 
ações de ensino-aprendizagem em âmbitos sociais distintos, ou seja, dentro e fora da escola, tendo a 
mediação cultural de educadores que sistematizam os saberes no contexto das relações de 
aprendizagem e da instituição que as promove. Miranda (2008) ainda complementa que, educação 
ambiental valoriza propostas que permeiam os conhecimentos sobre a realidade do mundo, 
implementadas com a colaboração de metodologias e práticas cotidianas como um processo de 
reeducação conjunta entre todos nós: a escola, a nossa casa e o nosso planeta. 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a EA é um tema transversal e 
carece ser estudado em todas as séries e em todas as disciplinas, devendo-se contemplar os temas 
ambientais. Para abordar a EA no ambiente escolar é preciso revelar aos educandos sua relevância no 
contexto ambiental, que eles detenham uma percepção de que podem ser agentes transformadores, 
que podem mudar a realidade ao seu redor, e que essa realidade transformadora, transbordará em 
várias outras realidades, haverá, então, a união das partes com o todo (SARAIVA, NASCIMENTO e COSTA 
2008).  

A EA é um processo que quando internalizada revela novas trilhas, diferentes caminhos para dar 
sentido aos ensinamentos das disciplinas curriculares, debatendo o futuro de nosso planeta. Assim, a 
percepção ambiental está além de compreender as metodologias e práticas ensinadas no cotidiano da 
vida escolar e social, percebermos a educação ambiental é valorarmos, é refletirmos os recursos 
naturais perante o tempo de vida humana (MIRANDA, 2008). É ainda compreendida enquanto 
aprendizagem permanente; caminho para a efetivação de mudanças de comportamento e estilos de 
vida rumo à sustentabilidade; preparação de pessoas para a vida enquanto membros da biosfera. Pela 
sua própria riqueza ela pode, perante os demais métodos de formação de um indivíduo, ser decisiva e 
contribuir para o procedimento educacional, já que reorienta, resgata e colaboram para a construção de 
valores éticos, morais, intelectuais e desenvolvimentistas. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem quantitativa e qualitativa. O uso de tal 
abordagem justifica-se pelo fato possibilitar ao pesquisador extrair conclusões que não poderiam ser 
extraídas sem o levantamento e a interceptação de informações quantitativas, permitindo descobrir 
quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de 
características. É apropriada para medir tanto opiniões, atitudes e preferências como comportamentos 
o que vem a produzir algo qualitativo. Nessa direção, a abordagem qualitativa analisa e interpreta 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. No que diz 
respeito à abordagem qualitativa ela fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 
atitudes, tendências de comportamento (LAKATOS e MARCONI, 2006), favorecendo o conhecimento 
aprofundado da problemática e dos sujeitos envolvidos. 

O cenário da pesquisa é a Escola Nossa Senhora das Graças (ENSG), uma instituição privada, 
situada à Rua Airton Laurentino, 221, Bairro Paz e Amor, Florânia/RN. O estabelecimento já vem 
atuando desde 1995, e hoje se preocupa com a formação dos cidadãos nos diferentes níveis de ensino – 
Infantil, Fundamental e Médio. No que diz respeito à composição dos agentes educacionais, conta-se 
com a participação de 01 (um) diretor, 02 (dois) coordenadores, 01 (um) secretário, 21 docentes e 02 
(dois) ASG – Auxiliares de Serviços Gerais.  Quanto ao quadro de discentes têm, em 2011, 236 alunos 
regularmente matriculados, o que caracteriza a instituição como uma escola de pequeno porte. 

Os sujeitos, participantes deste trabalho, são os alunos que compõe os 6º (sexto), 7º (sétimo), 
8º (oitavo), 9º (nono) anos do Ensino Fundamental, da escola descrita. Respectivamente: 17 alunos com 
idade entre 10 (dez) a 12 anos, 16 alunos com idade entre 11 a 13 anos, 16 alunos com idade entre 12 a 
14 anos e 18 alunos com idade entre 12 a 17 anos. Os entrevistados correspondem a um total de 67 
estudantes, e estão em uma faixa etária compreendida entre 10 (dez) a 17 anos. A escolha por esse 
nível de ensino justifica-se em virtude de entendermos que nele os alunos já possuem uma maior 
autonomia, consciência e capacidade de intervenção, o que para nós, é de grande relevância, pois 
desejamos entender como eles enxergam a EA. 

 No processo de consolidação da pesquisa, utilizamos o questionário para coletar os dados, que é 
um “instrumento constituído por uma série ordenada de questões, respondido por escrito” (MAIA e 
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OLIVEIRA, 2009, p. 135) adotado para verificar a compreensão dos sujeitos acerca das questões 
propostas pela pesquisa, no caso desse estudo sobre a Educação Ambiental. O questionário utilizado 
apresentava no total de 05 (cinco) questões fechadas que contemplavam os dados sobre a concepção 
de EA que eles detinham e sobre os espaços destinados à sua prática.  O mesmo foi aplicado, no turno 
vespertino, com os alunos, durante o desenvolvimento da aula de geografia, ministrada pela docente da 
instituição. Para respondê-lo foi dado o tempo de 15 minutos, tendo sido ele preenchido no próprio 
contexto da sala de aula. Sendo assim, essa ferramenta está disposta no APÊNDICE, para que as 
questões possam ser confrontadas com os resultados.  

Por se tratar de uma pesquisa do tipo exploratória empregamos a análise descritiva para a 
compreensão dos dados obtidos. Anteriormente a análise propriamente dita, algumas fases precisaram 
ser cumpridas. Primeiramente foi realizada a compilação dos dados. Essa etapa corresponde ao 
momento no qual todos os dados obtidos são reunidos. Posteriormente a ela, a preocupação foi de 
realizarmos uma análise textual, verificando as respostas formuladas pelos alunos, tentando organiza-
los segundo as questões orientadoras.  Optamos, então, em analisa-los, com uma configuração integral 
(todas as turmas) e fragmentada (por séries) por nível de escolaridade (anos), em função do 
comprometimento dos resultados pela subjetividade imposta nas respostas, pelos envolvidos. 
Finalizando, passou-se a transcrever os dados registrados, através da tabulação das informações para 
dar ampla aplicação dos ensinamentos que se deseja transmitir através dos resultados e da discussão.  

A pesquisa é assegurada por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); e 
pelos Termos de Compromisso e de Autorização direcionados à direção do cenário (ENSG).  Diante da 
responsabilidade dos pesquisadores frente à realização de pesquisas com seres humanos, nos 
preocupamos em respeitar e atender os requisitos da resolução supracitada. Dessa forma, criou-se 3 
(três) instrumentos: um para que fosse autorizado a realização da pesquisa na escola,  sendo este 
assinado pelo diretor; outro que correspondeu a um contrato, firmado entre pesquisadores e escola, e 
por fim o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que tendo sido assinado pelos responsáveis dos 
alunos, já que todos eram menores de idade, garantiu a participação e autorização para a publicação 
dos resultado. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário explorou perguntas relacionadas à Educação Ambiental, a primeira, o momento 
foi de compreendermos onde os educandos conheceram-na. Entre as respostas compiladas tivemos a 
escola, com um maior percentual entre as variáveis, como promotora dessa vertente educacional (ver 
Tabela 1). 

Tabela 1 – Percentual dos resultados da questão 1 

Alternativas 6º ano (%) 7º ano (%) 8º ano (%) 9º ano (%) Total (%) 

Escola 35 100 81 50 66 

Meios de comunicação 41 0 0 28 18 

Conversas informais 6 0 19 22 12 

Outro 0 0 0 0 0 

Não 18 0 0 0 4 

De forma surpreendente percebemos, no segundo questionamento, que os alunos 
compreendiam a Educação Ambiental, enquanto uma prática destinada à preservação e cuidado ao 
meio, que se desenvolve mediante a construção conceitual, procedimental e atitudinal. Notamos, então, 
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que apenas o 8º ano, em sua maioria, não conseguiu identificar afinco o conceito de EA que se 
encontrava nas alternativas impressas confundindo com o de qualidade de vida (ver Tabela 2). 

Tabela 2 – Percentual dos resultados da questão 2 

Alternativas 6º ano (%) 7º ano (%) 8º ano (%) 9º ano (%) Total (%) 

Educação ambiental 47 50 25 50 43 

Meio ambiente 12 31 13 11 17 

Recursos naturais 17 6 6 17 12 

Qualidade de vida 12 13 50 17 22 

Não sei informar 12 0 6 5 6 

Por mais que a educação oscile entre o sobre, o no e o para, fica claro que a seu objetivo maior é 
sim formar sujeitos capazes de atuar e transformar o mundo a partir da construção solidária do 
conhecimento. A ela destina-se a missão de permitir o avanço do meio e consequente evolução 
humana, já que por intermédio do desenvolvimento de ações conscientes o homem passa a ser um 
colaborador desse espaço e não um predador, como até hoje vem acontecendo. Ao ser perguntado, se a 
EA era capaz de construir valores que contribuam para a solução de problemas ambientais, foi 
perceptível constatação dos educandos acreditarem no potencial desse processo de formação de 
cidadãos (ver Tabela 3). 

Tabela 3 – Percentual dos resultados da questão 3 

Alternativas 6º ano (%) 7º ano (%) 8º ano (%) 9º ano (%) Total (%) 

Sim 100 94 94 83 93 

Não 0 6 6 17 7 

Apesar de nos depararmos com as escolhas feitas no questionário pelos educandos, ressaltamos 
a contínua necessidade de aprofundarmos a construção de saberes nessa área, para que não apenas 
tenhamos consciência sobre a EA, mas, sobretudo, saibamos desenvolvê-la com responsabilidade e 
ética, evidenciado valores e atitudes saudáveis para consigo mesmo, o outro e o meio. E principalmente, 
quando nos deparamos com uma área cujo objetivo maior é tão complexo e abrangente. Para salvar o 
homem, o meio e consequentemente o mundo, faz-se necessário à integralização do conhecer fazer, ser 
e conviver nos processos formativos do humano. Algo que resgate a essência humana, que aflore 
valores e torne o homem um ser de atitudes solidárias. Em virtude disso, foi questionado se a instituição 
onde eles estudam destinava algum espaço que contemplasse a prática da EA. Diante das respostas 
obtidas podemos verificar e analisar os resultados, que apontam que a ENSG trabalha mais a EA com 
atividades extraclasse, fora da sala de aula (ver Tabela 4).  

Tabela 4 – Percentual dos resultados da questão 4 

Alternativas 6º ano (%) 7º ano (%) 8º ano (%) 9º ano (%) Total (%) 

Nas aulas 35 6 19 6 16 

Palestras 29 69 37 33 42 

Projetos 24 25 31 44 31 

Outro 0 0 0 0 0 
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Não destina 12 0 13 17 11 

 Para finalizar as análises, conseguimos averiguar qual disciplina indicada pelos participantes 
trabalha mais as questões ambientais. Nesse contexto, colocamos as disciplinas mais relevantes que 
aborda temas referentes ao meio ambiente e dá mais ênfase, dando a oportunidade deles ainda citar 
outras. Nesse sentido, foi notório que dos temas trabalhados em sala de aula a disciplina de geografia 
tem predominância perante as demais alternativas sugeridas. Mas, das que não estavam impressas na 
questão, a disciplina de artes ainda foi mencionada, por cominar a reciclagem em suas atividades (ver 
Tabela 5). 

Tabela 5 – Percentual dos resultados da questão 5 

Alternativas 6º ano (%) 7º ano (%) 8º ano (%) 9º ano (%) Total (%) 

Ciências 29 12 0 33 19 

Geografia 65 88 94 33 69 

História 6 0 0 0 1 

Outra 0 0 0 6 2 

Nenhuma 0 0 6 28 9 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto no trabalho, toda contextualização ambiental visando mostrar as 
novas interações “homem versus natureza” propostas pela EA, “desativando” a intensidade das ações 
antropocentrista que interferem nas relações naturais da Terra, devem entrar no cenário educacional 
para transformar através da sensibilização cidadã, pessoas com olhares diferenciados no que concerne 
às mudanças da crise ambiental. 

Sendo assim, ao imprimirmos a percepção da EA dos alunos da ENSG verificamos que ela já se 
faz presente, tanto nas vivências escolares como nas sociais desses sujeitos. Tendo em vista que, a 
compreensão da EA mesmo que ainda muito confusa com os conceitos relacionados aos de meio 
ambiente, em sua maioria, respondida de forma coerente com o que pretende-a, sabendo que ainda é 
necessário uma implementação mais concreta em sala de aula, mesmo sabendo que através das 
atividades extraclasse sejam desenvolvidos palestras e projetos que desenvolvam essas práticas, porque 
eles acreditam no virtual desse processo educacional na construção de valores que cominem as boas 
maneiras frente ao desgaste de suporte do planeta. 

 Enfim, podemos concluir que, a percepção desses alunos do ensino fundamental é apenas uma 
amostra de muitas realidades onde instituições desenvolvem em seus processos formativos a EA. Assim, 
fica claro que necessitamos de mais esforços para que a Educação Ambiental construa valores em 
paralelo com a educação formal sendo levada, também, a espaços não formais e informais, tendo em 
vista que essa percepção é atribuída às condições das diversas realidades encontradas pelos alunos para 
realizar ações que tornem o meio ambiente sadio.  
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APÊNDICE 

Questionário sobre Educação Ambiental 
 

Aluno (a):_____________________________________________________________________ 
Idade:___________________  Série:________________  Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 
 

1. Onde você conheceu a Educação Ambiental?  
a) Na escola; 
b) Através dos meios de comunicações; 
c) Em conversas informais; 
d) Outro, especifique: ___________________________; 
e) Não. 

2. O que você entende por Educação Ambiental? 
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a) Processo de formação de cidadãos, que realiza estudos acerca do ambiente biofísico e seus 
problemas, permitindo que estes sejam capazes de resolver seus problemas; 

b) Espaço em que um ser vive e desenvolve, trocando energia e interagindo com ele, sendo 
transformado e transformando-o; 

c) Componente do ambiente que é utilizado por um organismo, e/ou qualquer coisa obtida do 
ambiente vivo e não-vivo para preencher as necessidades e desejos do humano; 

d) A percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas 
de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações;  

e) Não sei informar. 
3. Você acha que a educação ambiental constrói valores (sensibilização, motivação, participação e 

conscientização) nos seres humanos capazes de solucionar os problemas ambientais?  
a) Sim 
b) Não 

4. De que forma a escola destina um espaço para a prática da educação ambiental? 
a) Nas aulas; 
b) Em palestras; 
c) Em projetos; 
d) Outro, especifique:__________________________; 
e) Não destina. 

5. Qual disciplina aborda mais temas sobre a educação ambiental (meio ambiente, recursos 
naturais, efeito estufa, aquecimento global, biodiversidade, poluição, etc.)? 
a) Ciências; 
b) Geografia; 
c) História; 
d) Outra, especifique: __________________________; 
e) Nenhuma. 

Obrigado pela sua atenção! 
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RESUMO   

A assistência estudantil, concebida como direito de cidadania e dever político, visa assegurar ao 
estudante as condições necessárias ao bom desempenho acadêmico e agir preventivamente nas 
situações de retenção e evasão decorrente da insuficiência de recursos financeiro. Assim, na perspectiva 
de abordar questões relacionadas às demandas por assistência estudantil no âmbito do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba e subsidiar a construção de uma política formatada a partir 
do olhar da comunidade estudantil, foi promovido - em junho de 2010 – o I Fórum de Assistência 
Estudantil do IFPB. 

 Como desdobramentos deste Fórum, foram incorporados na política de assistência estudantil 
do Instituto programas de atendimento às necessidades básicas com transporte, moradia, alimentação, 
atenção à saúde, acompanhamento psicossocial, acesso aos recursos pedagógicos, dentre outros 
benefícios sociais voltados, prioritariamente, aos estudantes em vulnerabilidade social.  

 

  

 

Palavras-chave: assistência estudantil, comunidade estudantil, vulnerabilidade social, direito de 
cidadania. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A luta travada no contexto da sociedade brasileira, pela garantia de direitos, no campo 
específico da educação, resultou na conquista do Art. 205 da Constituição Federal, que 
proclama: 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). 

           Reafirmando os princípios previstos na Carta Magna, a Lei nº 9394/96, de 23 de 
dezembro de 1996 – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB reitera a educação 
como um dos fios condutores indispensável à formação plena da cidadania do individuo, 
pautada na universalização do atendimento e baseada nos princípios da democratização do 
acesso, permanência e conclusão do curso (BRASIL, 1996). 

          Assim, na perspectiva de ultrapassar o debate legal, o Ministério da Educação, por 
intermédio de dispositivos legais, remete à Educação Profissional a responsabilidade pela 
inclusão social de diferentes grupos e segmentos excluídos do direito inalienável à educação. 
Foram então, instituídos por meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os Institutos 
Federais que passam a ser definidos como: Instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 
tecnológica em diferentes modalidades de ensino. 

           Contudo, entendemos que garantir apenas o acesso, representa o que Connell (1995) 
chama de meia vitória, pois, no interior das instituições formalmente igualitárias, a 
desigualdade de classe continua sendo um problema presente no bojo do sistema escolar. 
Romper com essa segregação informal continua sendo um dos maiores desafios da educação 
brasileira na contemporaneidade. 

         Com um corpo discente extremamente heterogêneo, quanto à faixa etária (13 a 63 anos), 
etnia, raça, gênero e classe social, o Instituto implantou há três anos cotas afirmativas 
destinando 50% das vagas ofertadas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, para os 
estudantes remanescentes da rede pública de ensino e instituiu o Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM, em conjunto com o Sistema Seletivo Unificado – SISU, como via de ingresso de 
estudantes nos cursos superiores.  

         Todavia, Moura (2009) afirma que se não forem asseguradas efetivamente as condições 
de acesso, permanência e conclusão, o simples ingresso revela o descompromisso do Estado e 
resultará em mais um fracasso na vida acadêmica destes cidadãos. 

        Nessa mesma linha de pensamento, a União Nacional dos Estudantes - UNE, em manifesto 
realizado com o slogan “Reforma Universitária com democracia e por soberania”, defende a 
assistência estudantil como um recurso a serviço da inclusão social, indispensável à 
permanência com qualidade e a formação plena dos estudantes (UNE, 2004). 
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         Assim, na tentativa de minimizar os impactos na evasão escolar, verificados no ensino 
superior em 2010, pela ausência de recursos para assistência estudantil nos Institutos Federais, 
o MEC instituiu, por meio do Decreto Nº 7.234 de 19 de julho de 2010, o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES, destinado até então às universidades. O PNAES se propõe a 
viabilizar a igualdade de oportunidade, melhorar o desempenho acadêmico e agir 
preventivamente nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições 
financeiras (BRASIL, 2010). 

         Após a promulgação do mencionado decreto, construímos A Política de Assistência 
Estudantil do IFPB, pautada nos princípios de dever político e direto de cidadania, com 
programas voltados às necessidades de alimentação, moradia, transporte, material didático e 
pedagógico, benefícios socioassistenciais, atenção à saúde do estudante, dentre outros 
benefícios sociais.  

         Na estruturação desta política, foram ouvidos seus beneficiários diretos, os estudantes. 
Realizamos um fórum com a participação de estudantes dos nove campi, para definirmos as 
diretrizes da assistência estudantil no IFPB. Dialogamos também, com os segmentos 
diretamente envolvidos com a operacionalização das ações de assistência estudantil no âmbito 
do Instituto.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

         As políticas sociais têm sua origem fortemente vinculada às expressões da questão social, 
resultante do recrudescimento do capitalismo monopolista em suas dimensões econômicas, 
políticas, éticas, culturais, ideológicas, ao movimento de resistência e organização da classe 
trabalhadora em suas lutas pela conquista de direitos, bem como, ao desenvolvimento da 
intervenção estatal (BEHRING, 2007). 

        O Estado, na condição de instância política - instituída para mediar os conflitos de 
interesses decorrentes da tensa relação entre capital e trabalho - constitui-se também, em uma 
arena de disputa dos mais diversos projetos societários pela hegemonia do poder. Neste 
sentido, não apenas expressa as tensões, os acordos e desacordos dos contratos sociais, mas 
também as contradições e dificuldades de concretização de um projeto político emancipatório 
unificado. 

        O agravamento das questões sociais, em especial, o crescimento desordenado do 
desemprego e os níveis exacerbados de pobreza e desigualdade social, demanda do Estado 
Democrático de Direitos um expressivo campo de intervenção, dentre eles, a escola pública. 
Pois, conforme Connell (2001), a forma como a escola trata a pobreza constitui uma relevante 
avaliação do êxito de um sistema educacional.    

        Vale à pena, nessa direção, recorrer a Brandão (2002), quando este afirma que a educação 
sempre almeja criar um tipo de pessoa, e, nessa perspectiva, determina quem aceita e quem 
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exclui, ou seja, é nas diferenças e nas desigualdades com que trata seus destinatários que a 
educação cria estilos, ora diferentes ora desiguais de atores sociais. 

         De acordo com Scocuglia (2006), porém, um dos papéis fundamentais da escola é 
transformar-se num espaço pedagógico de construção de uma nova sociabilidade – pautada no 
princípio da garantia e igualdade de direitos - que contemple os interesses, as necessidades e 
os valores dos indivíduos, dos grupos e das camadas sociais a que pertencem. 

        Ainda, conforme Brandão (2002), o propósito maior da educação é tornar as pessoas 
capazes de utilizarem inteligentemente os conhecimentos adquiridos, para fazer-se a si mesmo, 
na relação estabelecida com o mundo.      

        As questões relacionadas à educação, contudo, não podem ser analisadas de forma 
desvinculada da realidade social, econômica, cultural e política da sociedade brasileira. A escola 
reflete em seu âmbito as contradições, os limites e as possibilidades sociais. Temos que buscar 
na estrutura do modo de produção capitalista, gerador de desigualdade na distribuição da 
riqueza socialmente produzida, as respostas para as questões sociais que penalizam amplos 
segmentos populacionais.  

         As mudanças que vêm ocorrendo no atual cenário da educação no Brasil devem-se às 
alterações existentes no modelo de organização social da produção. A expansão dos Institutos 
Federais é um exemplo emblemático desta tese. O mercado de trabalho, com seus arranjos 
produtivos, é o responsável pela definição do processo formativo, nos mais diversos níveis. 
Dizendo de outra forma: são as necessidades sociais, técnicas e político-ideológicas inerentes à 
expansão do capitalismo que determinam este, ou aquele, modelo de educação para o país 
(ALMEIDA, 2008). 

         Assim, compreendemos que a democratização dos Institutos federais e sua abertura aos 
estudantes, provenientes das camadas populares, só apresentarão sustentabilidade quando a 
preocupação em garantir o acesso estiver estreitamente vinculada à efetiva operacionalização 
de uma política de assistência estudantil capaz – senão de erradicar – ao menos de reduzir as 
desigualdades sociais, que, historicamente privam amplas parcelas da população brasileira do 
consagrado direto à educação. 

        Por fim, vale ressaltar que, se compete ao Estado zelar pela frequência e permanência do 
aluno na escola e se, no sentido apontado por Behring (2007), a política social é uma conquista 
civilizatória, o acesso e a permanência na escola são componentes inerentes ao direito à 
educação.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Sabemos, porém, que a materialização e consolidação da política de assistência estudantil 
do IFPB somente ocorrerão se houver uma permanente mobilização de todos os segmentos 
que compõem a comunidade escolar pela sua efetivação enquanto legítimo direito de 
cidadania.  

       Compreendemos ainda, que, para além da mobilização da comunidade devemos contar 
também, com um aporte de recursos financeiro indispensável à cobertura das demandas, com 
a vontade política dos gestores, o monitoramento na aplicação dos recursos e o 
acompanhamento - por uma equipe multiprofissional - dos impactos dos programas da PAE no 
desempenho acadêmico dos estudantes e na evasão escolar. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira. O serviço social na educação. (2008). Disponível em: 
<http://www.peepss.org/documentos/ney_pub1.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2011. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti. Política social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
BRANDÃO, Carlo Rodrigues. A educação popular na escola cidadã. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da Republica Federativa do Brasil: texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pela 
Emendas Constitucionais nº 1/92 a 32/2001 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº1 a 
6/94. Brasília: Senado Federal, 2001.  
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Brasília: Ministério da Educação, 1996. 

 

BRASIL. Lei no. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica. Cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.ov.br/ccivil_03/Ato2007_2010/2008/Lei/L11892.htm.> Acesso em: 23 
jan. 2009. 
 
CONNELL, R. W. Pobreza e educação. In. PEDAGOGIA da exclusão: o neoliberalismo e a crise da 
escola pública. Petrópolis, RJ: Vozes. 1995. 
 

02150215



MOURA, Dante Henrique. A função social da rede federal de educação profissional e 
tecnológica na educação brasileira, (2009). Disponível em: 
<http://www.cefetrn.br/dpeq/holos/>. Acesso em: 10 nov. 2010. 
 
SCOCUGLIA, Afonso Celso. A história das idéias de Paulo Freire e a atual crise de paradigmas. 
João Pessoa: Ed. UFPB, 2006. 
 
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE / CONTEE. Reformar a Universidade para mudar o 
Brasil. Manifesto em defesa da reforma universitária. Disponível em: 
<http://www.contee.org.br>. Acesso em: 5 fev. 2011.  

 

02160216



A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE LIMOEIRO DO 
NORTE/CE. 

P. C. M. HOLANDA1 , A. E. F. LIMA2, A.W.N. SILVA³, L.A.LIMA4 

1Instituto Federal do Ceará – Campus Limoeiro do Norte e 2Instituto Federal do Ceará– Campus Baturité- 
³Instituto Federal do Ceará – Campus Limoeiro do Norte-4 Instituto Federal do Ceará – Campus Limoeiro do 

Norte 
priscilasaneamento@gmail.com – annaerika@ifce.edu.br - wagnerintel@hotmail.com- luberleny@hotmail.com 

RESUMO 

 
 A necessidade de introduzir a Educação Ambiental crítica e transformadora no meio acadêmico é fato 
concreto. Esta por sua vez, está representada na Lei n° 6.938, Art. 2º como X instrumento da PNMA, 
além da Lei 9.795/1999, as quais contribuem positivamente na construção da visão reflexiva para a 
constituição do saber por parte do corpo discente e docente. Como objeto para trabalhar este 
instrumento no Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) - Campus Limoeiro do Norte 
envereda-se por efetivar um estudo com vistas a formar multiplicadores ambientai. No decorrer das 
atividades desenvolvidas, foram realizados oficinas, palestras e visitas de campo para se obter um 
melhor entendimento dos assuntos trabalhados nos encontros. Tendo como objetivo debater e 
contribuir com a formação de diversos públicos nas questões de relevância socioambientais. Com isso, 
percebemos a importância do desenvolvimento de atividades permanentes de Educação Ambiental, 
respeitando a particularidade de saberes e cultura de cada público alvo. A pesquisa ainda baseada nas 
leis supracitadas, que defendem a disseminação da EA, estendeu-se a rede de Ensino Fundamental do 
município de Limoeiro do Norte- CE, através da criação de Comissões de Qualidade de Vida e do Meio 
Ambiente (COM-VIDA) e os Coletivos Jovens, uma experiência realizada e que se encontra em 
andamento, com a Escola Éster Guimarães, no entanto primeiros contatos, reuniões e atividades já 
foram realizadas e articuladas. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Escolas, COM-VIDA, Coletivo Jovem, Meio Ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental por sua transversalidade possibilita ao discente adquirir criticidade sobre os 
mais diversos assuntos abordados dentro de sala, onde há uma troca direta entre quem está à frente, 
no caso o professor, com o aluno apto a ouvir, participar e questionar onde a refletividade torna-se 
então apenas prática do exercício. Para Tozzoni-Reis (2001), nesse caminho refletir sobre a realidade 
partindo do empírico (o real aparente) e pelas abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, 
teoria) chegar ao concreto (compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, concreto 
pensado) é fundamental para se compreender o que é posto.  
Segundo Enrique Leff (2008), a problemática ambiental surge nas ultimas décadas do século XX como o 
sinal mais eloquente da crise da racionalidade econômica que conduziu o processo de modernização. 
Diante da impossibilidade de assimilar as propostas de mudança que surgem de uma nova racionalidade 
(ambiental) para reconstruir as bases éticas e produtivas de um desenvolvimento alternativo, as 
politicas do desenvolvimento sustentável vão desativando, diluindo e deturpando o conceito de 
ambiente.  

Com função de Multiplicadores Ambientais tem-se a idéia de se estender a rede de Ensino 
Fundamental do município de Limoeiro do Norte- CE se concretizou pela criação da Comissão de 
Qualidade de Vida e do Meio Ambiente (COM-VIDA), na Escola Éster Guimarães e o Coletivo Jovem na 
escola Padre Joaquim de Meneses. Partindo do pressuposto que a EA não dita limitações quanto à 
idade, porém, em contraponto a mesma indica a melhor faixa-etária de se iniciá-la, no caso ainda 
quando criança, ou seja, no ensino fundamental, que bem serve como base para as etapas 
subsequentes do ensino e a criança encontra-se em fase de primeiros contatos em relação a muitos 
aspectos.  

A escolha da temática surgiu a partir da real necessidade de melhoria das condições de ensino no 
nível fundamental e médio da educação básica em relação a questões ambientais e sociais. Nota-se que 
com a implementação de Projetos de Educação Ambiental e a criação de Comissões de Meio Ambiente e 
Qualidade de Vida (COM-VIDA) e o Coletivo Jovem (CJ) há uma mudança positiva no desenvolvimento 
dos participantes das atividades, pois se percebe o interesse, a participação e o compromisso dos atores 
assistidos. As temáticas trabalhadas com os diversos sujeitos sociais foram variadas, respeitando os 
saberes, cultura e demanda, girando em torno das seguintes variáveis: coleta seletiva, água, energia, 
conservação, preservação, responsabilidade socioambiental, e outras temáticas, também foram 
realizadas oficinas de reciclagem, debates e visitas de campo. Sempre escolhidas em conjunto com os 
grupos envolvidos. 
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2 METODOLOGIA  
 
 
2.1 COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA:  

 
 
O QUE É COM VIDA?  

 
A Comissão de Meio e Qualidade de Vida (COM-VIDA), foi criada por jovens na I Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) através de políticas públicas, no intuito de responder 
“Como Cuidar do Brasil com as Escolas”. É um grupo de pessoas que integram a comunidade escolar, as 
quais através desta comissão possuem a responsabilidade de pensar soluções, de forma dinâmica e 
participativa, que visem às questões sociais e ambientais, em relação à própria a escola, bem como a 
comunidade.  
Assim, trata-se de uma organização em que todos possuem direitos e deveres, sendo sua 
fundamentação principal a troca de saberes e experiências, partindo do princípio que ninguém o possui 
por completo (FREIRE, 1983), tornando-se assim a autonomia uma característica que define o grupo, ou 
seja, todos pensam nas problemáticas encaradas pela escola, pela comunidade ou mesmo pelo 
município, propõem resoluções socializando-as e por fim, executando em conjunto as melhores 
propostas.  

Como foi feita a escolha da escola  
 
O caminho para a construção de uma agenda ambiental participativa na escola exige, sobretudo, um 
conhecimento da realidade social, econômica e ambiental em que estão inseridas. Nesse contexto, a 
educação ambiental é uma ferramenta fundamental da Gestão Ambiental e deve propor estratégias 
pedagógicas de resgate dos elos afetivos da comunidade com seu espaço de vida, no intuito de criar 
uma cultura enraizada em valores éticos capazes de mediar às relações entre a sociedade e a natureza. 
Em cima destadiscursão foi feito um levantamento das escolas municipais da cidade e aplicado um 
questionário para diagnosticar qual das escolas seria a melhor para a formação do grupo. Fez-se uma 
analise de acordo com as repostas em qual escola a COM-VIDA seria implantada.  
 
 
– Questionário aplicado nas escolas da rede pública de Limoeiro do Norte/ CE.  
1. Como é formado o corpo do núcleo gestor da escola?  

2. Qual a quantidade do corpo de funcionários e professores (inclusive sua formação)?  

3. Qual o grau (nível) de escolaridade máxima que a escola oferecia?  

4. Quantos alunos integravam a escola? Faixa etária?  

5. Como era a locomoção da maioria dos alunos?  

6. A escola desenvolvia ou desenvolve algum projeto ambiental?  

7. Se desenvolvia algum projeto/ atividade dessa natureza, qual o motivo da interrupção de tais?  

8. A escola possui Grêmio ou Coletivo Jovem?  

9. A escola desenvolvia alguma atividade na Semana do Meio Ambiente?  
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10. A escola tem uma Agenda 21?  

11. O corpo docente integra a questão ambiental dentro da sala de aula?  
 

ATIVIDADES REALIZADAS NA COM-VIDA ÉSTER:  
 
Já com um ano de formação, na escola de ensino fundamental Éster Guimarães de Malveira, 
com um grupo de 10 alunos na faixa de 09 a 11 anos, onde são realizados encontros com 
oficinas, debates e palestras com temas voltados ao meio ambiente o grupo juntamente com a 

da escola, teve-se a colaboração de dois professores agrônomos do instituto federal de 
Educação, ciência e tecnologia do campus limoeiro do norte, o professor Palhevi Augusto de 
Souza e o professor Evandro Luiz coelho, que auxiliaram formação da horta, com instruções 
sobre o que fazer e quais legumes e plantas medicinais são ideais para serem plantadas. a 
importância desta horta dentro da escola, seria que além de se obter um produto sem a adição 
de agrotóxicos, também ocorre uma ligação campo x cotidiano, pois as próprias crianças da 
escola, juntamente com os funcionários que iriam fazer sua manutenção. Como também a 
escola poderia economizar o dinheiro gasto em legumes, revertendo para outra atividade. 

 
Figura 01: Agrônomos verificando o tipo de solo da área onde sera implementada a horta e matérias para a construção da 

mesma. 
Fonte: MAIA, 2011. 

 
 
No decorrer das atividades, eram realizadas atividades para planejar a próxima atividade, para que 
pudéssemos democratizar o processo de construção das atividades de educação ambiental.  
No dia 03 de março de 2011 foi realizada mais uma atividade na COM-VIDA (comissão de meio ambiente 
e qualidade de vida) Éster Guimarães, em que de inicio, foi feita uma apresentação do grupo, já que 
havia novos integrantes, foi refeito e reassinado o acordo de convivência, que é um acordo feito entre 
todos os participantes do grupo, falando o que devemos fazer para que nos encontros realizados possa 
ter uma harmonia e organização. Constam no acordo os seguintes princípios: respeitar o próximo, 
participar dos encontros, evitar conversar paralelas, entre outras. Logo após, falou-se sobre o porquê da 
criação deste grupo e de onde surgiu as COM-VIDAS, foi feita uma interação com o grupo coletivo jovem 
de meio ambiente (cj) e o grupo COM-VIDAS, em que dois integrantes do grupo coletivo jovem o Erley 
Diógenes e Katiany maia, que de acordo com o lema dos 
palestra com os temas: água e energia com suas importâncias, formas de economizar e também foi 
debatido o que podia ser feito dentro da escola para se obter uma racionalização do uso da água e 
energia. Logo após a palestra, foi debatido também sobre a carta na qual foi feita na I conferência 
nacional infanto-juvenil pelo meio ambiente, onde jovens delegados e delegados participantes pediram 
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a criação de conselhos jovens e agendas 21 nas escolas como espaços de participação em defesa do 
meio ambiente. Então foram solicitadas as crianças que elas produzissem a sua carta, mais dessa vez 
para a equipe de estagiários e a escola, expressando suas ideias e demandas.  
 

 
Figura 02: Integrantes do CJ palestrando e confecção da carta

Fonte: MAIA, 2011 
No dia 30 de março de 2011, ocorreu mais uma atividade na Escola Estér Guimarães, com a realização 

oito crianças do grupo COM-VIDAS e um voluntario Erley Diógenes do Coletivo Jovem.  
De inicio foi debatido a importância da reutilização desses materiais para o meio ambiente e para a 
qualidade de vida e também cada integrante do grupo pode expor a sua opinião sobre o que fazer com 
os resíduos gerados no dia-a-dia e a importância de se reutilizar.  

 
Figura 03: Material utilizado na oficina e momento de debate sobre o tema 

Fonte: MAIA, 2011 

 
Figura 04: Final da oficina 

Fonte: MAIA, 2011 
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Todas as atividades desenvolvidas no grupo foram elaboradas em conjunto com as crianças e 
professores participantes do grupo, permitindo conhecer os anseios e desejos dos participantes.  

2.2 COLETIVO JOVEM  
 
O que é CJ?  

 
Os Conselhos Jovens de Meio Ambiente (CJs) foram criados no ano de 2003, durante um processo de 
mobilização em prol da Educação Ambiental entorno da construção e realização da I Conferência 
Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada pelo Ministério da Educação (MEC) e 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), meio ao contexto da Conferência Nacional de Meio Ambiente 
(CNMA) e na construção de políticas públicas na área ambiental, garantindo-lhes voz e voto nas 
tomadas de decisões, e coerência com posturas éticas de juventude. A Conferência Infanto-Juvenil 
envolve jovens distintos:  

Estudantes de Ensino Fundamental, entre a 5ª e a 8ª séries e com idade entre 11 e 15 anos, 
sendo, portanto pré-adolescentes e adolescentes;  

Jovens pertencentes a movimentos e coletivos de juventude de áreas diversas, com idade entre 
16 e 25, que formaram os Coletivos Jovens.  

 
A criação do CJ foi desenvolvido na Escola Pe. Joaquim de Meneses, onde a mesma já desenvolve suas 
atividades com autonomia. 

 
Figura 05: Formação do CJ 

Fonte: MAIA, 2011 
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Fez-se uma visita a aréa de preservação ambiental (APA) Olho d’Água dos currais, situado no município 
de tabuleiro do norte, com a presença de 25 jovens, 4 professoras, 1 secretaria de educação e 2 alunas 
do IFCE. Nesta visita mostrou-se a importância de uma área de preservação, mostrando os benefícios 
que esta unidade de conservação trás a comunidade e também para o meio ambiente. 

 
Figura 05: Trilha Ecologica 

Fonte: MAIA, 2011 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
 
COM-VIDA  

 
A experiência da formação de uma COM-VIDA na Escola Éster Guimarães, pode-se perceber que a 
mesma já havia desenvolvido atividades que se voltavam a práticas ambientais e o interesse da 
realização do grupo, facilitando assim o desenvolvimento do mesmo. Assim, uma das primeiras ações 
proposta pela COM-VIDA foi à reativação da horta, para incentivar um contato maior com o meio 
ambiente, além de propiciar melhorias nos custos econômicos com a compra de legumes feita pela 
cantina do colégio. 
A maior importância da construção desse grupo seria a formação de crianças e jovens em futuros 
multiplicadores ambientais, já que o interesse gerado na temática ambiental já foi alcançado.  
 

COLETIVO JOVEM  
 
Em relação ao CJ observa-se que os alunos participantes mostraram desempenho nas atividades 
desenvolvidas, comparecendo sempre aos encontros marcados, o maior resultado foi constatar que o 
grupo já caminha sem a orientação dos coordenadores (alunos da bolsa de pesquisa). Assim, a escola 
junto com os alunos realizam suas próprias atividades no decorrer das aulas e reuniões marcadas. Tendo 
já autonomia de desenvolver projetos sem auxilio de agentes externos.  
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Ao longo do desenvolvimento de toda pesquisa, pode-se perceber a importância de identificar os 
problemas que ocorrem ao nosso redor. O estudo confirmou que a Educação Ambiental é sim capaz de 
transpor questões teóricas, através de práticas sustentáveis como na criação de COM-VIDAS e Coletivos 
Jovens. Os resultados dos planos de ação demonstram que a vivência e a participação são os elementos 
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condutores para a construção das propostas de transformação nas escolas envolvidas em projetos 
ambientais. Assim, projetos de educação ambiental com foco na formação de grupos como as COM-
VIDA possibilitam que os atores envolvidos façam parte do processo de mudança, no qual emergem as 
demandas do espaço cotidiano que necessitam cada vez mais reflexões proativas.  
Sabe-se, no entanto, que a Educação Ambiental para ser efetivada deve-se percorrer um longo caminho, 
complexo e difícil, e que serão necessários investimentos relevantes na capacitação e orientação dos 
professores e dos próprios Multiplicadores de Educação Ambiental, para que o trabalho de 
disseminação da EA seja uma constante, mas, principalmente naqueles o quais temos como base, o caso 
do ensino fundamental e médio (MEDINA, 2002). Destarte frisar que os espaços de diálogos, bem como 
as oficinas desenvolvidas e as atividades planejadas em conjunto com os participantes do processo 
foram fundamentais para cumprir os objetivos propostos para a formação de multiplicadores 
ambientais. 
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RESUMO 

A pesquisa busca investigar os aspectos socioambientais da reciclagem dentro da Instituição Desafio 
Jovem do Recife e especificamente: investigar a atividade de reciclagem como processo educacional; 
descrever as concepções dos jovens sobre o que representa as atividades de reciclagem para o meio 
ambiente e para a formação do sujeito ecológico e avaliar a reciclagem como fator econômico utilizado 
para a inclusão social. A Instituição Desafio jovem do Recife é uma organização não governamental que 
presta serviços na área de prevenção e tratamento a usuários ou dependentes de drogas lícitas ou 
ilícitas, visando à reintegração social dos mesmos.  Dentre várias atividades, a instituição desenvolve a 
reciclagem, a qual é trabalhada ao mesmo tempo sob a perspectiva econômica, social e ambiental. 
Neste sentido, a reciclagem sob o ponto de vista ambiental, desempenha um papel fundamental como 
medida mitigadora na solução de problema relacionado ao lixo urbano, tendo um menor custo e um 
grande resultado para o meio ambiente, de forma a minimizar a extração de recursos naturais. No 
contexto teórico, a pesquisa discute em um espaço maior tido como campo ambiental: o sujeito 
ecológico, a reciclagem de resíduos sólidos e o papel social das ONGs. A metodologia é essencialmente 
qualitativa e para a coleta de dados utilizou-se a aplicação de questionários. Por meio dos resultados 
obtidos foi possível constatar a importância da atuação da sociedade civil organizada através do 
chamado terceiro setor. 

 

Palavras-chave: reciclagem, Desafio Jovem, sujeito ecológico, socioambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

2. Hoje, discutir temas relacionados ao meio ambiente é tão importante, quanto necessário, tendo em 
vista o grau de degradação que atingimos. Tais impactos têm uma grande influência na nossa 
qualidade de vida. Contudo para alcançarmos o tão almejado desenvolvimento sustentável, a 
sociedade precisa passar por uma transformação em todos os seguimentos, trata-se de um processo 
lento, mais com resultados bastante significativos. 

3.  O meio ambiente vai além de uma visão naturalista, é ter uma visão crítica das questões 
ambientais, de forma a levar em consideração o modo como os seres humanos se relacionam entre 
si e com a natureza. Partindo desse princípio é possível entender diversos fatores relacionados à 
degradação ambiental. Além disso, poderá fazer um diagnóstico crítico das questões ambientais, 
sendo este o primeiro passo na busca de resolução para tais problemas. Contudo para fazer uma 
abordagem sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável é necessário discutir diversos 
fatores relacionados à degradação ambiental, a exemplo da contaminação do solo, dos recursos 
hídricos, do ar, bem como da exploração e do manejo inadequado dos recursos naturais. O tema em 
discussão é bastante amplo e complexo destacando mesmo tempo uma realidade natural e social. 

4.  O debate sobre o meio ambiente envolve um histórico de lutas de grupos ambientalistas que 
buscam a implementação de políticas públicas, desenvolvimento sustentável e justiça social e 
ambiental, de forma a propiciar um diálogo entre as áreas, garantindo assim uma representação de 
voz na sociedade civil, como as Organizações Não Governamentais (ONGs). No Brasil, é possível 
constatar a existência de diversas ONGs que tratam de temas variados e cada uma com objetivos 
diferentes, mas que também se enquadram perfil de luta pela inclusão social, promovendo ações de 
cidadania e fortalecimento da sociedade civil. A Lei Federal nº 9.637, que dispõe sobre as ONGS, 
define-as como entidades paraestatais dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, cujas atividades estatuárias sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação ao meio ambiente, à cultura e à saúde. 
Também são denominadas de terceiro setor, que compõem entidades da sociedade civil que 
prestam serviço de interesse público.  

5.  A instituição Desafio Jovem do Recife é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de 
orientação evangélica, declarada de utilidade pública federal, que tem como objetivo oferecer 
serviços na área de prevenção e tratamento a usuários ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, 
visando à reintegração social dos mesmos. Além do trabalho social, essa instituição desenvolve 
diversas atividades, como: artesanato, reciclagem, bazar, avicultura, entre outras, com o objetivo de 
ressocialização e autossustento da mesma. Portanto com base nesse quadro de referência, a 
presente pesquisa investigar os benefícios socioambientais da reciclagem dentro da instituição, 
tendo como objetivos específicos: investigar a atividade de reciclagem como processo educacional; 
descrever as concepções dos jovens sobre o que representa a atividade de reciclagem para o meio 
ambiente e para a formação do sujeito ecológico e avaliar a reciclagem como fator econômico de 
inclusão social. 
 

1.1 Campo Ambiental 
 
6. Dentro do campo ambiental serão abordadas questões como: Educação Ambiental (EA), 

conscientização e formação do sujeito ecológico e o educador ambiental. É lamentável que a 
questão ambiental tenha vindo à tona a partir da crise socioambiental, em vez de ser um assunto 
que deveria estar sempre presente na base da sociedade, pois segundo Carvalho (2008), a mesma 
surge como um problema que afeta o destino da humanidade de forma a mobilizar todas as esferas 
da sociedade. Com relação ao processo educativo a problematização da questão ambiental permeia 
todos os níveis de ensino. Tendo como ação educativa a EA que desempenha papel importante na 
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construção do saber, para a formação de atitude e a sensibilização ambiental, podendo ser 
trabalhada de forma transversal e interdisciplinar. 

7. Para Carvalho (2008), o fenômeno chamado campo ambiental surgiu a partir do estabelecimento de 
práticas sociais voltadas para os diferentes aspectos das relações entre sociedade e ambiente. São 
os principais componentes desse campo: as ações do governo e da sociedade civil, produção teórica 
e pesquisas sobre meio ambiente e educadores ambientais. Entretanto a EA tem desempenhado um 
papel importante na intermediação entre a esfera educacional e o campo ambiental, de forma a 
proporcionar novos valores ecológicos com concepções, reflexões e métodos que possibilitam um 
diálogo com os problemas gerados pela crise ecológica. 

8. É a partir da consolidação dos ideários que compõem o campo ambiental que surge a imagem do 
sujeito ecológico, defendido por Carvalho (2008) como sendo um sujeito que defende um modo 
ideal de ser e viver em um mundo ecológico, que é construído e seguido como parâmetro 
orientador de suas decisões e escolhas de vida, ao passo que vai assumindo e incorporando, de 
forma a vivenciar em sua vida cotidiana essas atitudes e comportamentos ecologicamente 
orientados. O campo ambiental e o sujeito ecológico são fatores essenciais do processo de 
transformação das relações socioambientais a partir da EA de forma a legitimar as práticas 
ambientais na luta por um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável. Portanto, para 
se alcançar esse mérito é preciso um novo olhar com relação à natureza. Olhar esse que está 
voltado para o socioambiental e não para a “natureza do naturalismo” de forma que nos possibilita 
estabelecer uma relação de mútua interação entre a sociedade e o meio ambiente. Entretanto 
mesmo que a EA tenha surgido em meio às ideias naturalista como nos afirma Carvalho (2008), a 
mesma criou força para a estabilidade da ideia do socioambiental. 

A EA surge em um terreno marcado por uma tradição naturalista. Separar essa marca, 
mediante a afirmação de uma visão socioambiental, exige um esforço de superação da 
dicotomia entre natureza e sociedade, para poder ver as relações permanentes entre a 
vida humana social e a vida biológica da natureza. A visão socioambiental orienta-se 
por uma racionalidade complexa e interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como 
sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a 
sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os termos 
dessa relação se modificam dinâmica e mutualmente, (CARVALHO, 2008, p.37). 

9. De fato, tudo indica que não foi fácil para a EA quebrar uma visão tradicional e ao mesmo tempo 
propor uma nova visão, que beneficia os dois ícones em discussão -sociedade e meio ambiente- os 
quais, sob certos aspectos se encontra em pontos extremos.  Neste sentido a EA surgiu da 
preocupação da sociedade com o futuro da humanidade e com a qualidade de vida.  

10. Carvalho (2008) destaca dois momentos importantes, o primeiro é a EA como preocupação dos 
movimentos ecológicos em desenvolver práticas de conscientização, além disso, chamar atenção 
para a má distribuição dos recursos naturais e buscar envolver os cidadãos em ações 
socioambientalmente sustentáveis. O segundo momento da EA refere-se à transformação da 
mesma em uma proposta educativa forte, onde dentro do campo educacional possa ocorrer um 
diálogo entre as tradições, teorias e saberes. A EA ganha destaque no campo internacional em 1972, 
por ocasião da I conferência Internacional sobre Meio Ambiente em Estocolmo, Suécia. Na qual, a 
EA foi vista inicialmente como objeto de discussão de políticas públicas. Anos depois, em 1977, 
houve a I conferência sobre EA em Tbilise, contando também com a II coferência, 20 anos depois em 
Tessalônica, Grécia. 

11. No Brasil, não podia ser diferente quanto ao avanço da EA podendo ser vista em conferências e 
seminários, além disso, passou a compor diversos programas de políticas públicas desde a década 
de 80, como: o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), 1984. Há ainda a Constituição 
de 1988, que, no capítulo de meio ambiente, a inclusão da EA como direito de todos e dever do 
Estado. Há também os Núcleos de EA, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) definidos pela 
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Secretaria de Ensino Fundamental MEC, nos quais o meio ambiente é incluído como um dos temas 
transversais. Entretanto, o Fórum Global foi o evento mais significativo para a EA, quando foi 
formulado o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, no qual ficou definido o 
marco político para o projeto pedagógico da EA. A propósito desse tratado Carvalho (2008), nos diz 
que: 

12. O Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis está na base da 
formação da Rede Brasileira de EA, bem como das diversas redes estaduais, que 
formam grande articulação de entidades não governamentais, escolas, 
universidades e pessoas que querem fortalecer as diferentes ações, atividades, 
programas e políticas em EA. No Brasil, a EA que se orienta pelo Tratado de 
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis tem buscado construir uma 
perspectiva interdisciplinar para compreender as questões que afetam as relações 
entre os grupos humanos e seu ambiente e intervir nelas, acionando diversas 
áreas do conhecimento e diferentes saberes - também os não escolares, como os 
das comunidades e populações locais - e valorizando a diversidade das culturas e 
dos modos de compreensão e manejo do ambiente do ambiente. No plano 
pedagógico, a EA tem-se caracterizados pela crítica à compartimentalização do 
conhecimento em disciplinas. É, nesse sentido, uma prática educativa 
impertinente, pois questiona as pertenças disciplinares e os territórios de 
saber/poder já estabilizados, provocando com isso mudanças profundas no 
horizonte das concepções e práticas pedagógicas.( CARVALHO, 2008, p. 53-54). 

13. A EA é essencial no desenvolvimento de uma mudança de percepção de hábitos, atitudes, valores e 
práticas sociais, o que pode mudar os rumos da humanidade, pois cada vez mais a questão 
ambiental toma maior dimensão e maior complexidade como nos afirma Jacobi: 

14. Refletir sobre a complexidade ambiental abre um estimulante espaço para 
compreender a gestação de novos autores sociais que se mobilizam para a 
apropriação da natureza, para um processo educativo articulado e compromissado 
com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privilegia o 
diálogo e a interdependência de diferentes áreas de saber. Mas também 
questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais prevalecentes, 
implicando uma mudança na forma de pensar, uma transformação do 
conhecimento e das práticas educativas (JACOBI, 2006, p. 9). 

15. Dentro desse contexto, fica evidente a importância da prática da EA, mas precisamente pela 
multiplicidade dos riscos ambientais e tecnológicos que são consequências do nosso modelo de 
desenvolvimento econômico e do nosso modo de vida guiado por um consumismo ilimitado e 
desnecessário. Entretanto, é preciso um caráter crítico da EA que na visão de Mauro Guimarães 
seria uma forma de se contrapor a essa EA difundida que pouco contribui na superação da crise 
ambiental. O mesmo autor acredita que “vem se consolidado um movimento, de forma muito 
significativa no Brasil, por uma educação ambiental crítica” (2006, p. 26). Portanto é uma proposta 
que busca a transformação da realidade socioambiental e formar uma sociedade ambientalmente 
sustentável. A conscientização pode ser resultado de todo esse processo, pois está vinculada a uma 
ação concreta e eficaz, com relação a essa postura que o ser humano pode atingir. Freire (2001) diz 
que a conscientização consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência, o mesmo 
afirma que: 

16. A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade 
se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 
epistemológica (FREIRE, 2001, p.30). 

17. O autor aprofunda o conceito de conscientização bem como defende a idéia de a conscientização é 
um teste da realidade, é um compromisso histórico, sendo também consciência histórica, e quando 
ocorre a inserção crítica na história, consiste no papel de sujeitos, assumido pelos homens, com o 

02380238



objetivo de fazem e refazem o mundo, criando sua existência com um material que a vida lhes 
oferece, ou seja, é um processo contínuo, de forma que a realidade transformada mostre um novo 
perfil.

1.2 Sujeito Ecológico 
 

18. O sujeito ecológico carrega em seu ideário atitudes e comportamentos ecológicos que são 
incorporados e vivenciados no cotidiano. Tendo em vista que o sujeito ecológico é um agente que 
surge para lutar em prol da preservação, o mesmo torna-se essencial para a EA. Carvalho (2008) o 
descreve como:  

19. Um ideal de ser e de viver que condensa a utopia de uma existência ecológica 
plena o que implica uma sociedade plenamente ecológica. O ideal de ser e de 
viver em um mundo ecológico se vai constituindo como um parâmetro orientador 
das decisões e escolhas de vida. (CARVALHO, 2008, p. 65). 

20.  A visão da autora de sociedade plenamente ecológica é quase que praticamente impossível, até por 
que os atores que desempenham o papel de sujeito ecológico são: os ecologistas, os educadores 
ambientais e as pessoas em geral que aderem esses ideais, isso significa dizer que uma pequena 
parcela da população tomou consciência do problema ambiental. Porém, essa pequena parcela é 
bastante representativa na sociedade na medida em que ganha força e conquista novos adeptos, 
principalmente nos movimentos ecológicos.  

21. Entretanto, a autora faz uma ressalva quando diz que “o sujeito ecológico, é um sujeito ideal que 
sustenta a utopia dos que creem nos valores ecológicos e que tem um valor fundamental na luta por 
um projeto de sociedade, bem como a difusão desse projeto” (CARVALHO, 2008, p. 67). Além disso, 
não é necessário imaginá-lo como uma pessoa ou grupo de pessoas completamente ecológicas em 
todas as esferas de suas vidas a exemplo dos ambientalistas. Mas que esse ideal deve ser entendido 
quanto aos valores e crenças centrais que constitui o sujeito ecológico e como ele se desenvolve 
como uma orientação de vida. Portanto, o perfil do sujeito ecológico deixa bem claro a postura ética 
de crítica à ordem social vigente, baseada na exploração ilimitada dos recursos naturais, 
manutenção da desigualdade e exclusão socioambiental. 
1.3 Reciclagem de resíduos sólidos 

22. Na expectativa de atender as suas necessidades, o ser humano, vem desde muito tempo 
explorando excessivamente os recursos naturais. Neste sentido, ele tem transformado em larga 
escala os materiais, além disso, tem transformado em larga escala os materiais, tornando-os 
estáveis, que ao serem colocados no ambiente, este não tem capacidade de rápida absorção. Tal 
processo compromete o ciclo natural de transmissão de matéria e energia, que teoricamente passa 
de um nível para outro de forma harmônica e sem perdas, contribuindo assim para o desequilíbrio 
local. Com crescimento populacional, tem gerado uma crescente intervenção antrópica de caráter 
linear sobre o meio ambiente, resultando em um padrão de consumo que demanda matérias-
primas e uma maior produção de resíduos que são disposto no ambiente, sem respeitar o tempo 
cíclico natural. Com relação a problemática dos resíduos sólidos Bidone (2001, p.3) diz que : 

23. A noção de “resíduo” não existe na natureza. Esta afirmação é fundamentada 
pelos grandes ciclos naturais em que, comumente, o papel do decompositor é 
transformar e/ou incorporar completamente as matérias descartadas pelos outros 
componentes dos sistemas, sem alterar o equilíbrio natural. Assim a noção de 
resíduo como elemento negativo causador de degradação da qualidade ambiental, 
é de origem antrópica e, em geral, aparece quando a capacidade de absorção 
natural pelo meio no qual está inserido é ultrapassada.  

24.  A questão que envolve os resíduos sólidos tem sido bastante discutida nos últimos anos em 
diversas áreas do conhecimento como: saneamento básico, meio ambiente, inserção social e 
econômica dos processos de triagem.  É justamente sobre este último aspecto que a pesquisa está 
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relacionada e dará maior ênfase. A disposição final dos resíduos sólidos constitui um dos mais sérios 
problemas ambientais enfrentados pelos países ricos e pela sociedade em desenvolvimento. Na 
maioria das vezes são descartados de forma inadequada, um exemplo bastante visível são os lixões 
que causam a poluição dos solos, dos recursos hídricos e do ar, além de propiciar a proliferação de 
vetores de doenças. Entretanto, os aterros sanitários, a incineração, o reaproveitamento, a 
reciclagem e a compostagem, estão entre as modalidades de destino final. Uma das alternativas 
citadas que o projeto põe em discussão é o reaproveitamento/reciclagem dos resíduos sólidos 
urbanos, pois consiste no processo pelo qual os resíduos retornam ao sistema produtivo como 
matéria prima.        

25.  Após anos de descaso com o meio ambiente, tudo indica que houve um despertar da sociedade 
para um desenvolvimento de uma consciência ecológica, principalmente nos países desenvolvidos. 
Grippi (2001), afirma que o processo histórico da reciclagem no Brasil iniciou-se com o advento da 
industrialização, ocorrido após a década de 1920. Ele aponta o papel como o primeiro material a ser 
reciclado, isso por que quando devidamente reciclado tem sido uma fonte de matéria prima limpa 
para a fabricação de mais papel.  

26.  O fato das cidades concentrarem uma quantidade muito grande de pessoas impõe uma maior 
preocupação dos gestores municipais em encontrar soluções para a questão do lixo urbano, 
principalmente para a sua destinação final, isso por conta do grande volume de lixo produzido 
diariamente. Grippi (2001) afirma que hoje cada brasileiro gera em média 500g de lixo por dia, o que 
aponta para um quantitativo de 100.000t por dia de lixo gerado em todo o país.  Dessa forma, as 
prefeituras municipais desempenham a função de gerenciar adequadamente o lixo urbano. Em sua 
maioria, demonstram a baixa eficiência, na medida em que operam com os lixões a céu aberto. 
Além disso, faltam recursos e tecnologia para investir em aterros sanitários, de forma que pudesse 
incrementar a coleta e consequentemente a reciclagem, em termos de responsabilidade da 
prefeitura para com a destinação correta do lixo. (GRIPPI, 2001) autor em contexto reforça a idéia 
de destacar que além dessa responsabilidade, existe também por parte da prefeitura, a 
especialização do gerenciamento do lixo. De acordo com Grippi (2001, p. 24-25), 

27. Grande parte das prefeituras brasileiras [...] não fomentam a reciclagem nem 
sequer possuem condições técnicas para tal. O trabalho é árduo e o pessoal que 
compõe o corpo técnico ambiental dentro dos municípios, geralmente integrantes 
das secretarias de Meio Ambiente, tem na EA um forte aliado neste processo; no 
entanto, a execução de campanhas de EA é fator crítico de sucesso, pois a 
mudança de hábito e atitudes só acontece com a conscientização. Planejar a EA 
dentro do município é uma importante tarefa do secretário do Meio Ambiente. 
[...]. 

28.  Mesmo tendo uma quantidade significativa de cidades que prezam pela reciclagem, Grippi (2001) 
aponta que dados do IBGE mostram que 80% da disposição final do lixo brasileiro é feita em lixões a 
céu aberto, tendo a região Nordeste como pior cenário, sendo a região Sudeste a que mais recicla, 
com apenas 1,1% de todo o lixo produzido no país. Pode-se afirmar que falta muito para fazer no 
Brasil em termos de sustentabilidade, principalmente o que diz respeito ao gerenciamento do lixo 
urbano. Entretanto, a EA abre caminhos para a reversão desse quadro, efetivando uma pressão cada 
vez maior da sociedade para que os municípios priorizem seus investimentos em prol do meio 
ambiente, com uma atuação mais sustentável. 

29.  A reciclagem é um processo extremamente importante na redução do lixo, pois resulta em 
atividade em que materiais que se tornariam lixo são desviados, são coletados, separados e 
processados para ser usado como matéria prima. A reciclagem do papel propicia a redução do corte 
de árvores, como também o menor gasto de água. No processo tradicional de fabricação de papel, 
que usa celulose virgem, leva grande demanda de árvores como eucaliptos. Mesmo diante desses 
benefícios, o Brasil recicla apenas 29% do papel consumido. Pode-se contar também a economia de 
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energia, a geração de emprego e renda e a conscientização da população para as questões 
ambientais.  

30. Porém é preciso destacar o papel da EA na promoção de uma reflexão sobre a complexidade 
ambiental, no que se refere à sustentabilidade. É importante salientar que a população tenha 
consciência e que a atividade de reciclagem se inicie dentro das residências para que o processo se 
desenvolva de forma eficiente e para que não ocorra contaminação do material a ser reciclado. Pelo 
motivo de a reciclagem ter ganhado importância como método de tratamento de resíduos sólidos, 
Tenório (Apud PHILIPPI, 2004, p. 201) afirma que: 

31. Na metade do século XX, o aterro sanitário tornou-se a solução definitiva para o 
problema dos resíduos urbanos, tendo em vista as condições sanitárias da época. 
Da mesma forma, nos dias de hoje a reciclagem parece ser para muita gente a 
solução de todos os problemas. O conhecimento científico e tecnológico na área 
de resíduos sólidos urbanos é bastante recente e ainda existe um longo caminho a 
ser percorrido. 

32. Mesmo tendo poucos programas de reciclagem no Brasil, é preciso que a sociedade busque 
conhecer melhor os benefícios dessa atividade em termos de sustentabilidade. A reciclagem 
contribui para diminuir o consumo de recursos minerais e energéticos, e aumenta a vida útil dos 
aterros sanitários, ao menos quando os resíduos sólidos são destinados corretamente. Além disso, 
os benefícios econômicos e social que a reciclagem oferece contribuem para o uso racional dos 
recursos naturais e gera postos de trabalho e rendimento para pessoas que vivem nas camadas mais 
pobres.  

33. Mediante o modelo econômico adotado ainda sim, é possível a conservação dos recursos naturais 
através do desenvolvimento sustentável, pois este engloba várias dimensões como a ecológica, a 
social, a econômica, além das questões cultural, tecnológica e política. Só haverá desenvolvimento 
sustentável de fato se houver um ordenamento territorial com um compromisso de monitoramento 
permanente e com a utilização racional dos recursos naturais, buscando sempre o equilíbrio dos 
sistemas antrópicos de forma a garantir a preservação do meio ambiente e a longevidade dos 
sistemas de ocupação e exploração. Além disso, deverá ter a participação ativa das pessoas na 
proteção ambiental e na melhoria da qualidade de vida, levando em consideração a importância da 
EA para reorientar e capacitar as pessoas na construção de uma sociedade consciente e sustentável. 
 

1.4 O papel social das ONGs  
 

34. As ONGs (Organizações Não-Governamentais) o que dispõe a lei nº 9.637 são entidades paraestatais 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades estatuárias 
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação ao meio ambiente, à cultura e a saúde. Também são denominadas de terceiro por ser 
composto por entidades da sociedade civil e que prestam serviço de interesse público.  

35.  Segundo Buarque & Vainsencher (2001), foi ao contexto da Nova República onde houve uma maior 
atuação dos movimentos sociais, que dentro dos mesmos surgiram as Organizações Não-
Governamentais – ONGs – passando a ocupar lugar de destaque nos acontecimentos democráticos 
nacionais, além de está diretamente ligada às demandas populares, “possibilitou no âmbito da 
sociedade civil organizada o desenvolvimento de um fazer interativo técnico-político, criando assim 
um instrumento de combate à exclusão social e ao elitismo político”. Desenvolveu também a sua 
própria esfera pública como espaço mais amplo do que o de atuação dos governos. Essa 
característica vai contribuir para o surgimento de uma concepção mais integrada entre direitos e 
políticas públicas, principalmente para os sociais. 
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36. É através das ações das ONGs que a sociedade civil organizada busca soluções para problemas 
sociais e melhoria da qualidade de vida da população em geral, pois se tratam de entidades que 
promove reivindicações sociais como cidadania, solidariedade e participação.   

37.  O Estado pode ser um dos agentes que atuam na promoção do terceiro setor, tanto no plano 
jurídico quanto na esfera financeira. Ademais, o Estado pode ver nas ONGs uma possibilidade de se 
retirar ou minimizar sua responsabilidade no que diz respeito à questão social e aos problemas 
socioambientais. Porém, quanto à atuação do Estado, Teixeira (2000, p. 33) ressalta que: 

38. O Estado em crise não consegue dar resposta às demandas da sociedade, 
sobretudo àquela dos segmentos mais empobrecidos e às que sofrem vários tipos 
de discriminação que se aglutinam em torno de suas carências e da defesa de seus 
direitos. Num processo de reivindicação, expressão e luta, constroem suas 
identidades e autonomia com uma nova maneira de encarar o Estado e de agir 
coletivamente para expressar suas aspirações e necessidades. Passam a constituir-
se, então, novos atores sociais e políticos, que não só lutam por políticas públicas 
que atendam às carências, mas também buscam serem reconhecidos como 
sujeitos, na construção e efetivação de direitos e de uma cultura política de 
respeito às liberdades, à equidade social, à transparência das ações do Estado. 

39. O autor acima toca em um ponto crucial, que é o reconhecimento de que o Estado nem sempre é 
capaz de dar conta de todos os graves problemas das populações mais carentes e, neste caso, nem 
sempre suas necessidades são atendidas. Neste aspecto, a educação pode ser um instrumento para 
a população pode adquirir conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres e dessa forma poder 
reivindicar e viver de forma digna e socioambientalmente justa. Esse papel na difusão da ação 
educativa pode e deve ser desempenhada pelo terceiro setor, mesmo que não se perca de vista que 
se trata de uma missão constitucional do Estado brasileiro. 
 

2. METODOLOGIA 
 
40. A presente pesquisa tem um enfoque qualitativo, na medida em que buscou investigar os benefícios 

socioambientais da reciclagem no âmbito da instituição Desafio Jovem do Recife. Contudo, buscou-
se também investigar a atividade de reciclagem como processo educacional, bem como descrever as 
concepções dos jovens sobre o que representam as atividades de reciclagem para o meio ambiente 
e para a formação do sujeito ecológico. Buscou-se ainda avaliar a reciclagem como fator econômico 
utilizado para inclusão social. Dessa forma, a pesquisa foi dedicada à análise de uma atividade que 
está relacionada a um contexto social e ambiental. A adoção da metodologia qualitativa segundo 
André (apud PEDRINE, 2007, p. 66): 

41. A adoção da Metodologia Qualitativa tem sido muito útil nas pesquisas 
educacionais; ressalta três aspectos importantes. O primeiro é de que os dados 
qualitativos permitem aprender o caráter complexo e multidimensional dos 
fenômenos. O segundo é o de que os dados qualitativos capturam variados 
significados das experiências vividas no ambiente, auxiliando a compreensão das 
relações entre as pessoas, seu contexto e suas ações. O terceiro é a sua 
capacidade de contribuir para a pesquisa de construtos importantes como 
criatividade e pensamento crítico. 

42. A pesquisa teve por base tais aspectos, contudo adotou um perfil de pesquisador descrito por 
Chizzotti (2009, p. 78), que se “dedica à analise dos significados, que os indivíduos dão às suas 
ações, no meio ecológico em que se constroem suas vidas e suas relações, à compreensão do 
sentido dos atos e das decisões dos atores sociais”. Nesse contexto, o trabalho está centrado nas 
diversas contribuições que a reciclagem proporciona tanto em termos ambientais como econômicos 
e sociais. Para tanto, o mesmo foi iniciado com um levantamento bibliográfico, em que se abordou 
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temas variados como EA, sujeito ecológico, educador ambiental, todos dentro do campo ambiental. 
Discutiu-se, também, a reciclagem de resíduos sólidos e o papel social das ONGs.    

43.  A instituição selecionada para o desenvolvimento da pesquisa foi a Desafio Jovem do Recife, por 
desenvolver um trabalho social abrangente e de grande relevância. Além do tratamento oferecido a 
jovens e adultos dependentes químicos, essa instituição tem um trabalho de reciclagem como forma 
de obtenção de recurso para a manutenção da mesma, visando também a questão ambiental.  
Como instrumento metodológico, será utilizado para a coleta de dados a aplicação de questionários 
e entrevistas. A princípio, esses procedimentos foram escolhidos para abordar a realidade 
socioambiental da pesquisa. Para escolha e contextualização do campo e dos sujeitos da pesquisa, 
foram feitas visitas à referida instituição, tendo como foco os jovens do centro de triagem, a maioria 
com idade entre 17 e 35 anos, os quais participaram da pesquisa e responderam um questionário 
contendo sete perguntas relacionadas às atividades de reciclagem, realizadas por eles. 

44.  Para preservar as identidades dos jovens, os mesmos foram identificados por nome fictícios.  A 
pesquisa também utilizou técnicas metodológicas da análise de conteúdos sugeridas por Triviños, a 
partir das considerações de Bardin (1977) por meio da leitura, categorização e análise qualitativa 
dos dados. Foram observados as proximidades e distanciamentos entre eles, com base nas 
respostas dos jovens e nas considerações dos teóricos abordados nessa pesquisa.  

 3.ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

3. Ao investigarmos a atividade de reciclagem como processo educacional, verificamos que 100% dos 
jovens acreditam nesta possibilidade. Contudo, ao perguntarmos por que 30% disseram que a 
reciclagem está relacionada com aprendizagem em geral, 20% responderam que é uma forma de 
viver em sociedade, outros 20% vêem essa atividade como possível valorização do trabalho e 10% 
tem o reconhecimento social dessa atividade. 

4. Diante das diversas respostas dos jovens, observou-se a dimensão e a importância da reciclagem 
tanto para o meio ambiente quanto para a educação. Podendo, dessa forma, desenvolver a EA não-
formal, tendo em vista que a EA desempenha um papel importante na intermediação entre a esfera 
educacional e o campo ambiental, proporcionando assim novos valores ecológicos. 

5. Na medida em que a atividade foi destacada como uma forma de aprendizagem, uma possibilidade 
de viver em sociedade, valorização do trabalho e como reconhecimento social, pode-se relacioná-la 
a uma visão socioambiental defendida por Carvalho (2008, p. 37): 

6. A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e 
interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como sinônimo da natureza 
intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base 
física e biológica dos processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se 
modificam dinâmica e mutuamente. 

7.  Assim pode-se dizer que a EA, neste ponto atingiu o seu objetivo, tendo em vista que os sujeitos 
estão envolvidos em ações socialmente sustentáveis. Foi observado, também, no perfil dos jovens, 
atitudes e comportamentos ecológicos que são incorporados e vivenciados no cotidiano, através da 
atividade desenvolvida por eles. Quanto à participação e a realização do trabalho de reciclagem, 
80% dos jovens apenas descrevem etapas do processo. Porém Pedro e André vão além dessa visão, 
destacando a importância desse trabalho como atividade ocupacional e a dimensão coletiva do 
trabalho, respectivamente.  

8. Com relação a visão dos jovens quanto ao conceito de reciclagem e a contribuição dessa atividade 
para a formação do sujeito ecológico. 20% disseram que é uma atividade socioeducativa, 40% 
atribuíram a contribuição da atividade para o meio ambiente. No entanto André, além dessa visão, 
juntamente com Renato, Pedro e Cláudia, disse que tal atividade proporciona um retorno 
econômico, visão esta que está relacionada com um dos aspectos da própria instituição. Um dos 
jovens entende a reciclagem apenas como lixo, dessa forma, evidenciou-se a necessidade de se 
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trabalhar com conceitos importantes da reciclagem, como por exemplo, a diferenciação de lixo e 
resíduo. 

9. Ainda de acordo com a temática abordada anteriormente, quando foi perguntado da importância da 
reciclagem e o porquê, 70% dos jovens disseram que a reciclagem contribui para a conservação 
ambiental. Desses 70%, 30% avançaram nas suas idéias, dizendo que a reciclagem também contribui 
para a recuperação social e para o desenvolvimento econômico. 10% dizem que a reciclagem é 
importante por que é uma forma de sobrevivência. 

10. Verificou-se que os jovens não têm o conhecimento da definição de sujeito ecológico. Porém, suas 
práticas expressam esse sujeito, de modo a perceber uma mudança dos hábitos, atitudes, valores e 
práticas sociais. Observou-se que mesmo com respostas diversas a maioria dos sujeitos se deteve a 
destacar a contribuição da reciclagem para o meio ambiente. 

11. Ao analisarmos como a atividade de reciclagem pode contribuir para o meio ambiente, verificamos 
que a maioria dos jovens enfatiza a importância dessa atividade para a conservação do meio 
ambiente. O jovem José atribuiu a prevenção de acidentes ambientais e os jovens Hélio, Vitor, João, 
Renato e Cláudia disseram que a atividade evita doenças. Contudo a jovem Cláudia juntamente com 
Jackeline, disseram que a reciclagem, também, evita desperdício. André disse que a reciclagem 
proporciona retorno do ponto de vista econômico. 

12. Com relação as perspectivas dos jovens quanto ao mercado de trabalho e a contribuição da 
reciclagem para a recuperação social, José, João, Pedro, André, Cláudia e Jackeline atribuíram a 
reciclagem a atividade socioeducativa. Além dessa visão, Pedro e André juntamente com Paulo e 
Renato acreditam que a atividade abre novas perspectivas. Contudo, João, André e Jackeline 
afirmam que a atividade de reciclagem realizada por eles, faz com que os mesmos se sintam 
cidadãos. Os jovens, José, Paulo, Hélio e Pedro vêem no trabalho a possibilidade de empregabilidade 
e novas oportunidades. Já Renato e Cláudia acreditam no fortalecimento da sociedade civil. 

4. CONCLUSÃO 

13. Com a análise dos dados, afirmamos que a atividade de reciclagem desenvolvida pelos jovens 
dentro da Instituição Desafio Jovem do Recife vem contribuir para o desenvolvimento de um 
processo participativo e crítico, ao passo que os jovens reconhecem a contribuição e a importância 
dessa atividade tanto para a educação, quanto para os aspectos econômico, sociais e ambientais. 
Foi com a intenção de investigar o desenvolvimento da atividade de reciclagem que a pesquisa 
atingiu seus objetivos em aspectos relevantes, tendo em vista que é uma atividade meramente 
simples, que pode ser desenvolvida por qualquer cidadão com sensibilidade para os problemas 
ambientais, trazendo resultados significativos para o campo ambiental. Dessa forma, a pesquisa 
apontou diversos pontos positivos, como a importância da EA na intermediação entre a esfera 
educacional e o campo ambiental: as contribuições da EA não formal; a formação do sujeito 
ecológico que ficou refletida na atuação dos jovens dentro da Instituição e o significativo papel das 
ONGs para a conquista da cidadania. 
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RESUMO 

As intensas transformações sociais, políticas e econômicas que vêm ocorrendo no mundo 
contemporâneo levam às pessoas enfrentarem diversos desafios no cotidiano. No campo 
educacional, as universidades são as instituições mais requisitadas perante a sociedade para 
acompanhar as mudanças que ocorrem na vida das pessoas, consequentemente, aos 
professores universitários são requeridas explicações às problemáticas sociais. Diante disso, os 
mesmos devem estar sempre se apropriando constantemente de novos conhecimentos, 
mediante ensino, pesquisa e extensão. Daí surge à importância da formação continuada cuja 
expressão tem aparecido com várias definições no campo educacional. Nesse contexto, este 
artigo visa analisar as relações entre a formação inicial e continuada dos entrevistados, 
verificando seus esforços quanto à complementação do conhecimento adquirido na graduação. 

O estudo em questão insere-se numa abordagem qualitativa de pesquisa, através do estudo 
de caso realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), Campus 
Maracanaú com um grupo de professores bacharéis que ensinam nos cursos de nível superior. 
O desenvolvimento das atividades aconteceu, primeiramente, com a leitura aprofundada da 
temática referida, incluindo estudos de Nóvoa (1995), Nunes (2002), dentre outros. 
Participaram da entrevista quatro professores pertencentes aos eixos: Indústria, Telemática, 
Engenharia Ambiental e Química. Os resultados apontaram que a participação efetiva da 
Instituição de Ensino Superior – IES pode contribuir para qualidade do ensino nos cursos de 
graduação quando oferece espaço, tempo e condições para os professores investirem em sua 
formação contínua e que é necessário uma política de formação de professores advinda do 
Ministério da Educação – MEC, implementada e desenvolvida pelas IES´s. 

Palavras-chaves: Formação Continuada, Trabalho Docente, Instituição de Ensino Superior 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação vem sendo percebida como um meio que pode atender a diferentes 
necessidades seja o de produzir modelos sociais ou propor uma reformulação nos modos de 
pensar a realidade. Devido aos inúmeros benefícios que proporciona, a prática educativa tem 
sido supervalorizada, na intenção de trazer uma igualdade entre as pessoas, possibilitando uma 
ascensão social e financeira, pois a mesma visa formar tanto para a cidadania quanto para o 
trabalho. Além dessa compreensão, é associado à educação a valorização e o reconhecimento 
de que ela é condição fundamental para uma maior igualdade social, crescimento humano, 
científico, tecnológico e cultural.  

As intensas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que vêm ocorrendo 
no mundo contemporâneo levam às pessoas enfrentarem diversos desafios em seu cotidiano. 
Os avanços das tecnologias que facilitam a circulação e comunicação das informações é um 
exemplo nítido desse cenário.  

As universidades, diante das funções que são conferidas, são as instituições mais 
requisitadas perante a sociedade para acompanhar as mudanças que ocorrem na vida das 
pessoas, consequentemente, aos professores universitários são requeridas explicações às 
problemáticas sociais. Diante disso, os mesmos devem estar sempre buscando e se apropriando 
constantemente de novos conhecimentos, mediante ensino, pesquisa e extensão.  

Nessa perspectiva, as diferentes áreas de conhecimento necessitam e dependem de 
uma qualidade quanto à formação profissional e intelectual ofertadas pelas instituições de 
ensino. Por isso, se tornam tão comuns as discussões acerca da formação continuada dos 
professores bacharéis que atuam no Ensino Superior, tendo em vista que os mesmos devem 
aperfeiçoar cada vez mais o seu exercício profissional, com técnicas, conceitos teóricos e 
práticas vivenciadas. 

A formação continuada é uma expressão que tem aparecido com várias definições no 
campo educacional brasileiro. Apesar da diversidade de conceber e propor essa formação 
possui a ideia de situá-la como um processo dinâmico através do qual, ao longo do tempo, o 
professor adequa sua formação às exigências de sua atividade profissional. Concordando com 
esse entendimento, Nunes (2002) alerta que o referido conceito “não pode ser tratado de 
forma reducionista, apenas sob a ótica das capacitações, treinamentos, reciclagens, cursos 
rápidos etc., que na verdade são modalidades e estratégias para atingir fins muito específicos”. 
(p.45). 

Com base nessa compreensão, este artigo visa analisar as relações entre a formação 
inicial e continuada dos professores bacharéis, verificando seus esforços quanto à 
complementação do conhecimento adquirido na graduação. Ademais, tem como objetivo 
identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores além de refletir sobre o papel da 
instituição nas atividades de formação continuada dos docentes e como a dinâmica vivenciada 
no seu contexto de trabalho repercute na sua formação profissional. 

O estudo em questão insere-se numa abordagem qualitativa de pesquisa, classificado 
como estudo de caso, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus 
Maracanaú com um grupo de professores bacharéis que ensinam nos cursos de nível superior. 
O desenvolvimento das atividades aconteceu, primeiramente, com a leitura aprofundada da 
temática referida, incluindo estudos de Nóvoa (1995); Nunes (2002) seguido de discussões e 
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reflexões sobre o tema. Como procedimento de coleta de dados, utilizou-se à entrevista semi-
estruturada, por favorecer uma maior interação entre o pesquisador e os entrevistados. 
Participaram da entrevista quatro professores pertencentes às áreas do conhecimento: 
Indústria, Telemática, Engenharia Ambiental e Química.  

Os professores participantes da pesquisa são graduados em: Engenharia Elétrica com 
mestrado em Engenharia de Teleinformática, Administração com mestrado na área, Engenharia 
Civil com mestrado em Saneamento Ambiental e Tecnologia em Processos Químicos com 
mestrado na área. O regime de trabalho dos sujeitos da pesquisa é de 40h, sendo dedicação 
exclusiva (DE), com exceção de um que tem a carga horária de 20 horas. No geral, os 
professores têm mais de dois anos de atuação na instituição, e além da docência, três 
desenvolvem outras atividades, tais como, coordenação de curso, laboratório e projetos de 
pesquisa. 

Assim, partindo do pressuposto que a formação continuada deve proporcionar aos 
professores novas reflexões e meios para desenvolver e aprimorar seu trabalho pedagógico 
apresentaremos a seguir os resultados deste estudo, abordando aspectos da formação inicial e 
continuada dos sujeitos da pesquisa.   

2. RESULTADOS 

A preocupação com a formação do professor bacharel é um assunto que vem sendo 
discutido há muitos anos. Isso se deve ao fato da significativa atuação desses profissionais no 
ensino, mesmo sem formação adequada para a docência, pois os mesmos são formados em 
cursos que nas suas matrizes curriculares não contemplam os conteúdos e as metodologias 
voltadas às atividades de ensino e aprendizagem.  

Diante dessa situação, os professores pesquisados apresentam algumas dificuldades 
enfrentadas diariamente em seu contexto de trabalho, repercutindo na aprendizagem dos 
alunos. Assim, com a ausência de uma formação pedagógica para o exercício da docência, todos 
eles afirmam que para exercerem sua profissão se espelham em antigos professores, advindos 
de sua graduação, como podemos perceber no depoimento seguinte: “Eu não tive um preparo 
específico para a docência, mas a referência que eu tive foram os meus professores da 
graduação e do mestrado, aqueles cujo eu avalio que são muito bons, baseando-se no que eles 
têm de mais positivo”.  

Esse fato é bastante comum devido à ausência do preparo para a docência e, com isso, 
os professores acabam tomando como referência os bons professores que já tiveram, se 
baseando nas características que mais lhes despertavam admiração. É o que podemos observar 
na fala de outro entrevistado:  

“Uma referência que eu tenho foi de uma disciplina no mestrado, pois 
tive a sorte de ter um excelente professor que contribuiu muito para o 
meu desenvolvimento profissional [...] ele me passou muitas técnicas e 
fazia reflexões que hoje têm uma grande contribuição para mim. Eu me 
preparo muito em cima de textos que busco na internet, mas eu tenho 
consciência que isso é pouco. Aprendi muito com esse professor e com 
outros bons que tive na graduação, especialização, mestrado e 
doutorado e a gente acaba aprendendo um pouco com cada um deles, 
até mesmo copiando um pouco de um e, com isso, acabamos criando o 
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nosso próprio modelo.”  

Essa compreensão revela que os entrevistados buscam o aperfeiçoamento de sua prática 
docente, inicialmente, através da mimetização advinda de seus professores na época em que 
estudavam, ou seja, construíram sua identidade através de imitações do que eles chamavam de 
bons professores quando estes ainda eram alunos.  

Outro entrevistado aponta que começou a ensinar quando foi monitor de uma disciplina 
no âmbito do curso graduação e que esse período trouxe subsídios para o exercício da docência 
em instituições de Ensino Superior, como podemos verificar no seguinte relato:  

“Desde que entrei no mestrado, comecei a dar aulas em faculdades 
particulares e sendo professor substituto na universidade pública [...] 
mas eu tenho essa experiência desde a época de monitoria na 
graduação e até hoje eu trago essas referências. No mestrado tive uma 
disciplina de iniciação à docência em que se falava da didática no Ensino 
Superior, eu comprei livros e li textos sobre o tema, mas não tive até 
hoje, um curso voltado especificamente para a docência.”  

O mesmo conclui em sua fala que os estudos na disciplina de Iniciação à Docência no 
mestrado contribuíram para uma visão das necessidades e possíveis dificuldades dos alunos e 
que isso o estimulou a compreender mais sobre a situação dos mesmos, utilizando as técnicas e 
práticas pedagógicas: 

“O estudo nessa disciplina de Iniciação à Docência me ajudou no início 
da minha atividade a compreender os problemas e as necessidades dos 
alunos. Tudo isso foi me estimulando a entender melhor a situação do 
aluno, então, comecei a usar técnicas e práticas para melhorar meu 
desempenho profissional.”  

Depreendemos, assim, da fala do sujeito que os conhecimentos pedagógicos adquiridos 
no âmbito do mestrado contribuíram para aperfeiçoar o seu trabalho docente. O 
reconhecimento dessa importância é a aprofundado pelos entrevistados, no tópico seguinte, 
quando falam dos seus esforços a cerca da formação continuada. 

2.1. Esforços da Formação Continuada  

A formação continuada para os professores que atuam no Ensino Superior, 
especificamente, os bacharéis, é algo que visa contribuir para complementar a sua formação 
inicial, já que os mesmos não vivenciaram na sua construção profissional aspectos didático-
pedagógicos.  

A formação específica do bacharel não é suficientemente capaz de prepará-lo para o 
exercício da docência, ao caso de dispensar uma formação didático-pedagógica, pois há algum 
tempo já vem sendo discutido e revelado que a falta de preparo dos professores, proveniente 
da ausência de conhecimentos pedagógicos, tem dificultado o processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes.  

Esse problema, contudo, pode ser amenizado com a formação continuada, que ajuda ao 
professor bacharel a desempenhar melhor suas atividades, diminuindo as dificuldades e os 
desafios enfrentados no ensino pela ausência de uma formação específica voltada para a 
docência.  

02490249



A formação continuada tem, entre outros objetivos, propor novas metodologias e colocar os 
profissionais a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de contribuir para as mudanças que se 
fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. É 
certo que, conhecer novas teorias, faz parte do processo de construção profissional, mas não bastam, se 
estas não possibilitam ao professor relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu dia-a-
dia (NÓVOA, 1995). 

Em relação aos esforços da formação continuada, os entrevistados mencionam 
diferentes situações. Dois sujeitos revelam que, atualmente, não têm se dedicado a 
complementar sua formação devido à carga elevada dos horários das aulas e das atividades que 
desempenham na instituição além da docência, como a coordenação de curso. Por outro lado, 
eles apontam que planejam mudar essa situação no semestre seguinte ampliando os seus 
estudos na suas áreas específicas.  

Outro professor destaca os benefícios que um suporte teórico-pedagógico exerceria na 
sua carreira profissioal, pois com isso, o mesmo poderá complementar e desempenhar melhor 
seu trabalho, conforme o seguinte depoimento:  

“Hoje, o que eu tenho feito é participar de eventos, congressos e cursos, 
que são voltados à minha área de atuação, para complementar minha 
formação e poder ajudar cada vez mais os meus alunos. Como aqui no 
Ceará não tem doutorado na minha área de atuação, estou cogitando a 
idéia de fazer doutorado na área da Educação, porque isso ajudaria 
muito na minha atividade como professor, desenvolvendo práticas e 
métodos que possa melhorar o meu desempenho profissional.”  

Outro sujeito afirma que ultimamente seu esforço quanto à formação continuada é 
através da conclusão do doutorado, como também, a partir de livros, participação em reuniões, 
discussões de temáticas diversas, além de buscar informações na internet, como podemos 
verificar no relato a seguir:  

“Adquiro livros, participo de reuniões e discussões sobre temas 
relacionados à minha área e sobre a Educação. No momento, estou 
limitado a isso, pois meu tempo está todo comprometido na finalização 
do meu doutorado e nas aulas que dou na instituição, juntamente com 
outras atividades que executo.”  

Diante disso, observamos que além de concluir o doutorado, o professor busca 
informações em livros, reuniões e discussões que podem lhe acrescentar profissionalmente. Por 
outro lado, percebemos que poucos sujeitos destinam a sua formação continuada para o campo 
educacional, mesmo trabalhando nessa área e optam por se aprimorar cada vez mais na sua 
área específica. De todo modo, eles reconhecem que um referencial pedagógico 
complementaria e ajudaria bastante a desenvolver melhor a sua prática docente.  

Nessa perspectiva, a complementação de conhecimentos somente da área específica 
não pode ser entendida como suficiente, é necessário aliar esse saber com os saberes 
pedagógicos. Segundo Imbernón (2006), é necessário ao docente investir em conhecimentos 
didático-pedagógicos que o capacitarão para a tarefa de participar da emancipação de pessoas, 
uma obrigação intrínseca da profissão de ensinar. 

2.2 O Papel da IES na Formação Continuada e sua Repercussão no Trabalho Docente 
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Os dados coletados acerca do papel da Instituição na formação continuada dos docentes 
que atuam no Ensino Superior trazem aspectos importantes para compreendermos suas 
necessidades, suas percepções e preocupações acerca dessa temática. 

O crescente investimento das instituições na formação continuada para os professores é 
reconhecido por um dos sujeitos como aspecto importante para sua atuação profissional no 
IFCE, campus Maracanaú. Ele afirma que os cursos em Educação a Distância (EAD) 
proporcionados pela referida instituição são boas oportunidades para os docentes que não tem 
tempo suficientemente para fazer uma formação continuada externa, e afirma também que: “o 
grande problema da formação continuada externa é a redução de carga horária. Hoje, como a 
gente tem poucos professores, ainda fica meio difícil reduzi-la”. 

Com base nesse depoimento, o entrevistado ainda reforça que uma formação bem 
menos complexa pode ser feita em curto intervalo de tempo sem danos à carga horária de 
trabalho, não prejudicando aos alunos. Por outro lado, um mestrado ou um doutorado (a 
chamada formação continuada externa) são formações que exigem mais tempo de pesquisa e 
de dedicação do pesquisador, e que entre a Instituição e o docente deverá existir diálogo e bom 
senso a fim de criar condições para que o professor complemente sua formação. 

Outro sujeito, ao destacar a importância do incentivo da IES a formação continuada do 
professor, considera que esta além de se voltar para atualização do conhecimento na área de 
atuação do profissional deve estar relacionada com os interesses institucionais: 

“Eu acho que a Instituição tem que apoiar o professor, principalmente, 
aquele professor que veste a camisa da Instituição. Eu acho que ela tem 
que se preocupar com essa capacitação do professor porque querendo 
ou não é retorno que a Instituição vai ter no futuro. Então, eu acho que 
ela tem que facilitar, liberar o professor quando necessário, reduzindo a 
carga horária para que ele tenha tempo para desenvolver sua 
capacitação, seu mestrado seu doutorado, claro, desde que seja numa 
área que tenha afinidade com o curso ou com a coordenação onde ele 
esta inserido.” 

A repercussão benéfica da formação continuada para a instituição ao qual fala o sujeito 
está na capacidade do professor poder praticar em sala de aula o que ele aprendeu, 
propiciando aos seus alunos conhecimentos novos e atualizados. Caso contrário, o trabalho 
docente torna-se uma atividade de rotina sem que haja reflexão, compromisso, onde o 
professor se transformará em um mero agente transmissor de conteúdos e dados esvaziados. 
Nessa perspectiva, encontra-se a importância dos professores realizarem pesquisas científicas, 
de acordo com a realidade dos cursos do IFCE a fim de melhorar o desempenho em sala e aula, 
é o que afirma o depoimento abaixo: 

“A pesquisa, eu acho que ela é muito importante desde que ela seja 
adequada a realidade da instituição. Às vezes, eu acho que nós corremos 
o risco de desenvolver pesquisas que não sejam relacionadas com a 
nossa característica do Instituto Federal. Então, às vezes não adianta 
aqui querer fazer algum tipo de pesquisa que demanda características 
de curso de doutorado, mestrado. Acho que a gente tem que entender 
que o nosso aluno é um aluno do curso técnico e um aluno de 
graduação de um curso tecnológico. Então, as pesquisas, elas precisam 
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contar com a participação desses alunos que estejam dentro desse 
contexto da temática das pratica dos cursos.”   

Com base nesse relato, a pesquisa é fundamental no processo ensino-aprendizagem, 
favorecendo a atuação e formação do docente, pois sua ação exige reflexão a cerca de suas 
concepções e experiências adquiridas durante e após os estudos de formação continuada. 
Nesse sentido, Tardif (2002 considera que pensar em formação continuada, é pensar numa 
capacitação docente formadora por profissionais competentes, participativos e críticos, 
inseridos na comunidade universitária como agentes de mudanças que buscam flexibilidade e 
inovação: 

Se assumirmos o postulado de que os professores são atores 
competentes, sujeitos ativos, deveremos admitir que a prática deles não 
é somente um lugar de aplicação de saberes provenientes da teoria, mas 
também um espaço de produção de saberes específicos oriundos da 
mesma prática [...] Essa perspectiva equivale a fazer do professor - tal 
qual ao professor universitário ou o pesquisador da educação - um 
sujeito do conhecimento, um ator que desenvolve sempre teorias, 
conhecimentos e saberes de sua própria ação. (TARDIF, 2002, p.234-235)  

Podemos complementar, ainda, que a Instituição e os professores devem pensar a 
formação continuada como um aprimoramento do profissional e não como uma etapa 
compensatória da formação anterior, tendo seus pilares firmados na reflexão, construção e 
aquisição de novos conhecimentos. Nesse sentido, Tardif (2002) afirma que os professores são 
atores competentes e como tal saberão usar a formação continuada como um mecanismo de 
lapidação do seu conhecimento. 

Mais uma vez, a idéia de que a Instituição deve proporcionar ao professor novos conhecimentos, 
a partir de cursos de formação continuada a Distância, a fim de gerar mudança de atitudes no contexto 
de trabalho aparece na fala de outro entrevistado: 

“(...) trazendo cursos de aperfeiçoamento ou pós-graduação para dentro da 
Instituição, fortalecer essa questão do ensino a distância para os professores e 
para servidores, facilitando ao professor não ter que sair, não ter que deslocar. 
Então eu acho que a Instituição deveria criar mecanismos dos professores 
estarem se aperfeiçoando, inclusive facilitando o acesso nesse sentido, esses 
doutorados interinstitucionais, ou parcerias com a universidade para que os 
professores possam fazer na própria Instituição.” 

O comentário acima deixa entrever que a atualização permanente do docente que atua 
no Ensino Superior proporciona a ele uma postura reflexiva na busca da superação de 
dificuldades. Reforça, assim, a ideia de que a Universidade é o lugar da produção do 
conhecimento em que as atividades de ensino, pesquisa e extensão se articulam, criando um 
vínculo entre a instituição e a comunidade, buscando levar a esta a contribuição do 
conhecimento par sua transformação. Como afirma Rios (2009):   

A Universidade é um espaço de educação, em que se articulam - ou 
deveriam se articular - o ensino, a pesquisa, a extensão, com a finalidade 
de formar profissionais críticos e criativos [...] como centro de produção 
de conhecimentos, saberes e fazeres novos, na busca de uma visão de 
totalidade, de universalidade. (p.12) 
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Nesse contexto, os entrevistados também apontam a pesquisa como uma forma de 
buscar novos conhecimentos, pois é preciso ser inovador e criativo perante os alunos que estão 
sempre curiosos frente a novos conteúdos: 

“Eu vejo como uma importância muito grande pelo fato de que na 
pesquisa nada fica estagnado, na pesquisa sempre tem resultados 
novos, você tem sempre que buscar atualizações sobre o conteúdo. A 
grande importância da pesquisa na atuação da gente é essa questão da 
atualização, na pesquisa de um tema, mas que por atrás dela terá outros 
temas que estão atrelados e você também tem que saber. A maneira 
pela qual você vai se aperfeiçoando e tentando se atualizar dos 
conteúdos.” 

Além da atualização permanente de conhecimentos dos professores que a pesquisa 
proporciona, os entrevistados destacam a importância da mesma na formação dos licenciandos 
no intuito de relacionar a teoria e a prática: 

“Ela é base importantíssima para a gente desenvolver novas técnicas de 
avançar, fazer com que o aluno possa também entrar nessa área de 
pesquisa, seja entrar em um mestrado, doutorado, enfim, ela é 
fundamental para você botar na prática aquilo que você vê na teoria.” 

Uma outra estratégia de promover formação continuada pela IES foi comentada por um 
dos entrevistados a qual diz respeito à socialização de experiências exitosas que repercutem 
positivamente na aprendizagem dos estudantes, como podemos perceber em sua fala:  

“Eu acho que a Instituição tem que promover experiências trazidas de 
outros locais, pegando a experiência interessante da Universidade. Um 
professor que utiliza tal método, que está fazendo muito sucesso e 
trazer para ele compartilhar a experiência, ou mostrar casos, mesmo 
que a pessoa não venha, mas mostrar casos de sucesso em outros 
locais.”   

Associada ao papel da instituição na formação continuada do professor, mais uma vez os 
entrevistados comentam sobre o fato de não ter se preparado para o exercício da docência 
fazendo com que o esforço individual do professor em estudar e mobilizar o saber adquirido na 
sua experiência seja o caminho inicial do seu desenvolvimento profissional, conforme explicita o 
seguinte depoimento: 

“Na verdade, para ser bem sincero, eu nunca tinha dado aula na vida. Eu 
aprendi muito mais preparando a disciplina de Mecatrônica do que tudo 
que eu tinha aprendido na época de graduação. Eu acho que uma coisa 
que é muito forte quando a gente estuda para dar aula é porque você se 
aprofunda, você vai a um nível de conhecimento bem maior do que, por 
exemplo, quando você fazia graduação. Aprendi muito mais estudando 
para exercer a minha vida profissional, pois eu estou estudando e ao 
mesmo tempo eu estou me questionando e com certeza assim o retorno 
disso aí é muito maior.” 

Questionado sobre a repercussão do trabalho docente na formação profissional, o entrevistado 
comenta a importância do gosto pela profissão, além da necessidade de formação especifica na área: 
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“Me identifiquei muito com o fato de ser professor, então, mais do que buscar 
uma formação, um doutorado na área que melhore a minha profissão como 
professor, me identificar como professor, essa experiência profissional me fez 
dar conta de que realmente isso é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero 
fazer.” 

Outro entrevistado afirma que o trabalho docente que desenvolve no IFCE contribuiu 
para seu exercício profissional em outras áreas, além da educacional, conseguindo mobilizar os 
saberes pedagógicos em diferentes situações: “Com o trabalho do professor, a gente aprende a 
ouvir mais, digo assim, um trabalho que eu faço hoje como secretário do ponto de vista 
pedagógico de reunir as pessoas é uma coisa que o professor faz dentro da sala de aula”.   

Um dos entrevistados refere-se, ainda, a questão da afetividade e da interatividade ao 
comentar sobre a repercussão de seu trabalho docente na sua formação profissional, 
explicando que é a relação pedagógica estabelecida com seus alunos que lhe ajuda a formar o 
profissional que é hoje: 

“Desde o primeiro semestre está sendo um contínuo aperfeiçoamento, a 
relação de aprendizagem que a gente tem com os alunos. Ele sempre vai 
quebrando as nossas arestas conforme as reclamações, sugestões, e 
conforme vai falando para gente em relação à forma que a gente vai 
apresentar aquela didática. Acho que hoje o grande aprendizado que eu 
estou tendo não é tanto em relação ao conteúdo, o conteúdo a gente 
busca sozinho, ou se for o caso fazendo cursos, mas a grande dificuldade 
que eu tenho hoje é sobre a aprendizagem da prática docente, hoje tem 
alguns métodos alternativos para melhorar essa prática docente, e esse 
é o grande impacto que está tendo na minha formação.” 

O depoimento acima deixa entrever que as reflexões sobre a própria prática a fim de 
superar suas dificuldades têm sido um elemento essencial para o desenvolvimento do seu 
trabalho pedagógico. A atuação do professor revela que ele é um profissional que investiga, 
diagnostica, participa e se converte em aprendiz constante. Dessa forma, a formação 
continuada, com base na investigação, propicia “um clima de aprendizagem profissional, 
diálogo, geração de conhecimentos, integração teoria e prática, compreensão e discernimento 
da situação em classe e da realidade psicossocial na qual eles estão situados, professores e a 
escola em geral”. (NUNES, 2002, p. 56).  

Com base nos resultados apresentados, destacaremos a seguir algumas considerações 
sobre a formação inicial e continuada dos professores bacharéis e sua repercussão no contexto 
de trabalho a qual contribui para seu desenvolvimento profissional. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados coletados junto aos professores bacharéis que atuam no Ensino Superior 
reforçam a idéia de que a formação continuada está relacionada à participação em eventos, 
fóruns de debates, além de cursos de extensão e pós-graduação, seja presencial ou a distância, 
e que são importantes para o aprimorando de conhecimentos técnico-científico e pedagógicos 
necessários ao desenvolvimento do trabalho docente. Ela proporciona, assim, uma atuação 
profissional cada vez mais competente, participativa, criativa, além de inovadora.  
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Com base nesse entendimento, a formação continuada visa proporcionar aos docentes 
novos conhecimentos e atitudes que serão desempenhados no exercício profissional, e, sendo 
um processo contínuo, viabiliza uma postura reflexiva do professor em busca de melhoria na 
qualidade do Ensino Superior.  

Diante disso, destacamos que a participação efetiva da Instituição de Ensino Superior – 
IES pode contribuir para qualidade do ensino nos cursos de graduação quando oferece espaço, 
tempo e condições para os professores investirem em sua formação contínua. Desse modo, não 
bastam ações pontuais por parte dos docentes, pois estes são bastante limitados diante dos 
desafios da profissão, é necessária uma política de formação de professores advinda do 
Ministério da Educação – MEC, implementada e desenvolvida pelas IES´s. Sem a qual o ensino 
brasileiro não se destacará em qualidade, perdendo assim todos os sujeitos que dele participa. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente profissional: formar-se para a mudança e incerteza. 6 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
NÓVOA, Antônio.  Formação de professores e profissão  docente. In: Nóvoa, A.(coord.). Os 
professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995a, p. 15-34 . 
NUNES, A.I.B.L A pesquisa no campo da formação continuada de professores: interrelacionando 
conhecimentos e cruzando caminhos. CAVALCANTE, M.M.D. NUNES, J.B.C.N. FARIAS, I.M.S. de. 
[et al.] Pesquisa em educação na UECE: um caminho em construção. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha, 2002. 
RIOS, T.A. Ética na docência Universitária: a caminho de uma universidade pedagógica? 
Cadernos Pedagogia Universitária. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação de professores. 6 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

02550255



A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS PARA A RECUPERAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES PELOS ALUNOS DO PROEJA DO INSTITUTO 

FEDERAL DO TOCANTINS 

A.C.F.Rosa1 e S.C.Monteiro2 
1Instituto Federal do Tocantins - Campus Paraíso do Tocantins e 2Instituto Federal do Tocantins – Campus Palmas 

anaclaudia@ifto.edu.br – sidney@ifto.edu.br 

RESUMO 

 Este artigo apresenta um estudo acerca da utilização da biblioteca escolar João Paulo II do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO), Campus Palmas situando-a como um espaço 
de pesquisa e de inclusão social do aluno do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). A inclusão aqui 
referida é resultante da intervenção para a utilização adequada das tecnologias para a recuperação de 
informações, na Biblioteca.  O presente estudo encontra-se estruturado em introdução, fundamentação 
teórica, metodologia, análise e interpretação dos dados, conclusão e referências bibliográficas. A 
fundamentação teórica faz uma análise da educação de jovens e adultos no contexto da sociedade da 
informação enfatizando quem é o aluno deste programa e como ele interage com as tecnologias para a 
recuperação de informações. Enfatiza ainda a importância da biblioteca escolar para os alunos do 
PROEJA. Em seguida apresenta estudo acerca da necessidade da intervenção do bibliotecário para a 
utilização dos recursos informacionais pelos alunos em tela. Para a realização deste estudo foi utilizada 
pesquisa bibliográfico-documental e estudo de campo com intervenção e utilização de entrevista com 
questões abertas. Neste aspecto, com orientação para a adequada utilização das tecnologias no processo 
de recuperação de informações.  Considerou-se como problema a seguinte questão: As dificuldades dos 
alunos do PROEJA em relação à recuperação de informações através das tecnologias oferecidas pela 
biblioteca do IFTO campus Palmas contribui para a exclusão e a evasão?  A proposta da investigação 
remete aos objetivos de identificar as dificuldades dos alunos do PROEJA ao utilizar as tecnologias 
disponíveis na biblioteca visando criar as condições necessárias à superação destas dificuldades. Visa 
ainda, Fomentar um diálogo entre inclusão e domínios das tecnologias que facilitam o acesso à 
informação e a pesquisa, bem como promover o debate acerca do trabalho desenvolvido na biblioteca do 
IFTO face às necessidades dos alunos do PROEJA. A relevância desse estudo está configurada na 
possibilidade de se constituir em instrumento que poderá favorecer a aprendizagem dos alunos a partir da 
autonomia destes, face às ferramentas de pesquisa que lhes são oferecidas na biblioteca do campus 
Palmas, com vistas à que se reflitam na melhor interação aluno-professor-conhecimento, no desempenho 
em sala de aula e, por conseguinte, no menor número de evasão nos cursos da modalidade em estudo. 
Tais condições poderão ainda incidir diretamente na auto-estima do aluno e na melhoria de sua qualidade 
de vida. Consta ainda como intrínseco deste estudo, a necessária discussão acerca do Bibliotecário-
documentalista que atua nas bibliotecas dos institutos federais e sua contribuição ordinária para o 
tratamento das informações e ao fazer pedagógico, que se torna extensiva à sala de aula.

 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar; Tecnologias, Recuperação  da Informação, PROEJA. 
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1. INTRODUÇÃO 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um 
no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.(FREIRE, 1996)

A pesquisa nos institutos federais florescem à olhos vistos e não se trata de movimento 
aleatórios, antes constitui elemento peculiar da fase de investimentos financeiro, humano e ideológico que 
à duras penas vem se corporificando em políticas públicas educacionais. Conquanto esses esforços ainda 
não respondam às demandas sociais em sua plenitude, não se pode negar que constituem a base para a 
inclusão social e a qualidade de vida da população brasileira.  No bojo desse debate, esse estudo se propôs 
a desnudar o processo de recuperação de informações pelos alunos do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA), na biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), 
campus Palmas.

Pretendeu-se responder com esta pesquisa, iniciada em 2009, ao seguinte problema: As 
dificuldades dos alunos do PROEJA em relação à recuperação de informações através das tecnologias 
oferecidas pela biblioteca do IFTO campus Palmas contribui para a exclusão e a evasão?  Para tal 
formulação foi considerada a hipótese de que as dificuldades no processo de pesquisa na biblioteca 
somada às possíveis dificuldades de pesquisa em sala de aula reduzem a permanência deste estudante na 
educação formal, aumentando a evasão e a efetividade das políticas públicas voltadas à qualificação do 
aluno trabalhador. Pretende-se ainda, contribuir com o debate acerca da aprendizagem dos alunos a partir 
da autonomia destes em face às ferramentas de pesquisa que lhe são oferecidas nas bibliotecas dos 
institutos federais e em particular na biblioteca do IFTO, campus Palmas. No bojo destas questões 
ressaltar o papel do bibliotecário-documentalista que atua nas bibliotecas dos institutos federais e sua 
contribuição ordinária para o fazer pedagógico.Visa ainda minimizar a evasão nos cursos da modalidade 
em estudo. 

Para a realização deste estudo foi utilizada pesquisa bibliográfico-documental e estudo de 
campo com intervenção. O instrumento utilizado para dar subsídios a pesquisa foi entrevista com 
questões abertas durante a observação do comportamento dos alunos diante dos recursos informacionais e 
neste aspecto, com orientação para a adequada utilização das tecnologias no processo de recuperação de 
informações.  O estudo  se encontra estruturado sequencialmente em: introdução, fundamentação teórica, 
metodologia, análise e interpretação dos dados, conclusão e referências bibliográficas. A fundamentação
teórica foi estruturada em subseções que inicialmente introduz estudo acerca da educação de jovens e
adultos no contexto da sociedade da informação e enfatizando quem é o aluno deste programa e como ele 
interage com as tecnologias para a recuperação de informações. Em seguida, ressalta-se a importância da 
biblioteca escolar para os alunos do proeja e finalmente, apresenta uma análise acerca da intervenção do 
bibliotecário para a utilização dos recursos informacionais pelos alunos em tela; 

Identificar as dificuldades dos alunos do PROEJA ao utilizar as tecnologias disponíveis na 
biblioteca visando criar as condições necessárias à superação destas dificuldades, bem como fomentar um 
diálogo entre inclusão e domínios das tecnologias que facilitam o acesso à informação e a pesquisa, 
promovendo o debate acerca do trabalho desenvolvido na biblioteca do IFTO face às necessidades dos 
alunos do PROEJA, são os objetivos principais desse estudo. 

Na abordagem apresentada serviram à fundamentação, autores como: Kuhlthau, Amato e 
Garcia, Freire, Santos, Lancaster, entre outros.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 A Educação de Jovens e Adultos no Contexto da Sociedade da Informação

A concepção de educação de adultos compreendida neste estudo converge com aquela expressa 
na Declaração de Hamburgo:

A Educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, 
onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 
enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 
profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as da sua 
sociedade. A educação de Adultos inclui a educação formal, a educação não-formal e o 
espectro de aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade 
multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. 
(Apud SOUSA, João Francisco de. Declaração de Hamburgo sobre Educação de 
Adultos: 2000, p.163) 

A evolução das sociedades, o largo acesso à informação, a velocidade da comunicação e dos 
transportes entre outras inovações têm proposto à educação o repensar de suas práticas, questionando a 
função da escola e dos educadores. A definição dos sujeitos históricos através de marcos que rompem 
com paradigmas e inserem outros modelos em substituição apresentam-se em parte como inovações 
tecnológicas, em parte como re-leitura de velhas estruturas. Estas mudanças definiram o que chamamos 
sociedade da informação. Ressalta-se que neste estudo, sociedade da informação é definida em 
consonância com o entendimento expresso pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no livro verde da 
sociedade da informação no Brasil. Este defende que,

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na 
organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo   
paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial 
transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a 
dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela 
infra-estrutura de informações disponível. (TAKAHASHI, 2000)

A escola, instituição social cuja finalidade precípua é a produção e a disseminação do 
conhecimento é convocada a adequar-se e a ampliar as possibilidades de acesso à todos que por razões 
diversas ficaram, e ainda ficam, à margem do processo da educação institucional e do patrimônio 
tecnológico. 

No que tange à educação, em sua acepção ampla, ela é aqui enfatizada como o processo de 
incorporação e transformação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Sendo 
senão o fator determinante, ao menos o principal a impulsionar o desenvolvimento humano e social, e, 
deve servir à formação do ser consciente e provocador, que reflete sobre suas ações ponderando as 
diversas informações que recebe do meio circundante. 

Pensar a educação na sociedade da informação exige considerar um leque de aspectos 
relativos às tecnologias de informação e comunicação, a começar pelo papel que elas 
desempenham na construção de uma sociedade que tenha a inclusão e a justiça social 
como uma das prioridades principais. (TAKAHASHI, 2000)

Coordenar os desejos dos alunos com a função social da escola demanda valorizar de fato o que 
é significativo para essa parcela da população atendendo aos fins a que se propõe a Educação de Jovens e 
Adultos, essa tarefa não é menos difícil do que situar a educação popular no contexto de uma estrutura 
que insiste em estabelecer índices de qualidade (discutível) ao processo de aprendizagem, excluindo o 
saber que não se configura pela comunidade acadêmica como conhecimento científico.
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No bojo desta questão conceitual e procedimental da educação de jovens e adultos, e em 
particular o PROEJA são analisados a partir do trabalho humano, da busca de respostas às questões 
prementes, cuja fonte emana das inter-relações experimentadas. Neste contexto, há que se considerar que 
os conhecimentos apreendidos e re-significados pelos jovens e adultos são, dada às experiências vividas, 
em quantidade e qualidade diferentes àquelas formulações pelas crianças. Diante de tal consideração, 
exaustivamente debatida em estudos de desenvolvimento e aprendizagem, que ora dispensa maiores 
detalhamentos, o perfil do público alvo da EJA requer a obediência das metas, objetivos, enfim 
procedimentos dos expressos nos documentos legais, aliados a esse cumprimento, é fator contingencial a 
opção política pela educação inclusiva.

2.1.1 O Aluno do PROEJA e sua Interação com as Tecnologias para a Recuperação de Informações 

A Educação de Jovens e Adultos, através do Programa de Integração da Educação Profissional 
ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), no IFTO confere à instituição 
o despertar da política inclusiva possibilitando maior inserção no mundo social do trabalho pela 
continuação de estudos. Esta inclusão visa ainda o ingresso e formação em nível superior, qualificando o 
futuro profissional que irá desempenhar suas atividades produtivas em prol do desenvolvimento pessoal e 
social.  Neste contexto, a modalidade implementada com o PROEJA serve ao propósito de formar o 
cidadão trabalhador que na sociedade do conhecimento terá condições de se movimentar com autonomia
entre as diversas mídias que levam à informação. 

A identificação da Educação de Jovens e Adultos como política de inclusão na sociedade da 
informação requer adequação desde a proposta curricular até a organização do espaço físico entre 
outros. Essa organização estrutural e metodológica tem por fim provocar o sentimento de pertinência 
ao aluno ao espaço de aprendizagem institucionalizado. No bojo deste aparelhamento institucional as 
tecnologias presentes na biblioteca deveriam constituir elementos facilitadores da aprendizagem e do 
aconchego ao aluno, contudo, as dificuldades de utilização destas ferramentas acabam por 
representar mais um desafio à compreensão, entre tantos que se impõem ao aluno do PROEJA. Neste 
intuito que se faz necessário a intervenção dos agentes da instituição. Para promover a utilização 
adequada das tecnologias(meios) para a consecução da aprendizagem significativa que favorece a 
qualidade de vida(fins). Enfim, a interação dos alunos do PROEJA com as tecnologias para a 
recuperação da informação é tarefa ordinária que deve ser pauta das discussões pedagógicas e 
efetivadas pelos bibliotecários e expressas nos documentos institucionais. Um programa de educação 
e não mera prática incidental. A intervenção do bibliotecário importa porque,

Embora os alunos tragam para escola uma bagagem de conhecimentos que não podem 
ser desprezados, muitas das vezes adquiridas em seu contato com os meios de 
comunicação, a escola é o espaço por excelência para ampliar e aprofundar o contato 
com a variedade de recursos atualmente disponíveis, e também para refinar as 
habilidades a eles relacionadas. (KUHLTHAU, 2006)

A educação de jovens e adultos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins (IFTO), campus Palmas conta com um acervo condizente com as necessidades crescentes de 
informação. As aquisições são feitas a partir das necessidades apontadas pelos professores nas ementas 
dos cursos e nos levantamentos feitos quando os recursos são disponibilizados. 

No processo de recuperação de informações os alunos fazem uso das tecnologias nos seus 
diferentes suportes presentes na biblioteca (livros, periódicos, internet, dvd’s, cd room  e outros) . 
Contudo as dificuldades dos alunos do PROEJA são percebidas inclusive quando se limitam a pesquisar 
tão-somente a referência indicada pelo professor, ainda que, sejam lhe oferecidas outros títulos. Essas e 
outras dificuldades incitam a realização de ações voltadas a minimizar seus efeitos que se refletem no 
encurtamento da permanência do aluno nos cursos.
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2.2 A importância da biblioteca escolar para os alunos do PROEJA.  
A biblioteca deve existir como um órgão de ação dinamizadora e não cair na 
passividade que, às vezes, nos leva a não efetuar um trabalho difusor de informações 
por não nos sentimos estimulados e respaldados por aquele que seriam em primeira 
instância beneficiados pelo trabalho da biblioteca. (Amato e Garcia, 1989)

Os espaços escolares, em sua totalidade, devem primar pela educação. A formação não é função 
reservada à sala de aula. A biblioteca neste contexto constitui lócus privilegiado para a construção do 
conhecimento. A Biblioteca do IFTO tem Como Um dos seus objetivos contribuir para o 
desenvolvimento do aluno. Para tanto os cuidados vão além daqueles de tratamento cortês para com o 
usuário, há o preparo acurado das informações no que tange à localização, a seleção e a ao ambiente 
adequado. O objetivo da estrutura organizacional da biblioteca é fornecer a informação precisa de acordo 
com que o usuário necessita, 

O aluno do proeja, pelo seu histórico de escolarização tardia, apresenta dificuldades para 
utilizar os recursos informacionais, mesmo fazendo parte cronologicamente da sociedade do 
conhecimento, suas experiências ainda encontram-se, por vezes, presas às tecnologias remotas.

O processo de conhecimento do ambiente organizacional da biblioteca quando identificado na 
literatura mostra que a criança deve ser estimulada de acordo com a idade para compreender todo o 
processo de organização e recuperação da informação.  No âmbito da familiaridade dos alunos da 
educação de jovens e adultos com a biblioteca escolar resta prejudicada a relação com os meios 
informacionais. A aproximação do bibliotecário com esses educandos da EJA se faz necessário para 
conhecer melhor suas realidades e suas habilidades de estudo, pesquisa e consulta. Esse contato 
favorece à criação de métodos que contemplem o desenvolvimento dessas habilidades tornando 
promovendo a autonomia para o acesso à informação em todos os formatos e meios. De acordo com 
KULTHAU (2006), 

Reunidos no espaço da biblioteca escolar, os recursos informacionais irão se constituir 
num rico manancial para propiciar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias para viver e conviver na sociedade da informação. 

É preciso que o aluno do PROEJA esteja à vontade na biblioteca que tenha livre acesso às 
estantes para selecionar a informação desejada tendo contato direto com o livro. Compreender a 
organização da coleção da biblioteca ajuda o aluno a entender como os materiais são organizados 
facilitando a localização de uma informação ou de um material específico. No bojo dessa 
estruturação para facilitar o acesso à pesquisa, os professores são elementos fundamentais, devem 
conhecer o acervo e desenvolver ações integradoras com os bibliotecários para melhor direcionar e 
articular a realização dos estudos na biblioteca.

A biblioteca escolar além de um espaço pedagógico é também um lugar de interação, de 
inclusão, de reflexão sobre a história do outro e da própria história,  

A biblioteca deve ser o lugar onde os alunos se sirvam diariamente para complementar 
os seus conhecimentos adquiridos em classe. Ai eles devem realizar os trabalhos não 
impostos e uniformes, mas propostos pelos professores e selecionados por eles mesmos, 
realizando assim um trabalho pessoal. (SANTOS,1973)

A biblioteca para os alunos do PROEJA deve representar o bem antes negado, que ora está 
acessível. O conhecimento sistematizado à altura de suas mãos. Nesta ressignificação do espaço de 
estudo permite-se ao aluno o acesso, a inclusão à produção tecnológica, patrimônio da sociedade da 
informação. Esta concepção de organização deve ser pautada por uma proposta pedagógica de gestão 
dos conhecimentos. 
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2.3 A Intervenção do Bibliotecário para a Utilização dos Recursos Informacionais Pelos Alunos do 
PROEJA

O bibliotecário, no contexto da utilização de recursos tecnológicos pelas bibliotecas, emerge 
como o mediador entre o sujeito cognoscente a tecnologia e o professor, tornando-se agente indispensável
que tem função precípua de gerir o acervo bibliográfico, além de selecionar, divulgar, organizar e 
disseminar as informações. Com base nesta ótica, este profissional não pode ter seu espaço reservado 
apenas na esfera da execução dos serviços, antes, se situa na esfera do planejamento, da avaliação e da 
reestruturação da instituição da qual é partícipe.

Na composição do perfil profissional do bibliotecário devemos ressaltar a capacidade de 
integração e adequação desse profissional para enfrentar a realidade de seu ambiente de trabalho  quando
nos referimos principalmente aos jovens e adultos sabemos que a mediação do conhecimento não é tarefa 
fácil.  Mostra os vários recursos e suportes informacionais exigindo do profissional um conhecimento não 
só técnico mais multidisciplinar.

O Bibliotecário assume o papel não apenas de disseminador da informação mas de motivador, 
divulgador e estimulador pela busca do conhecimento cumprindo de uma forma positiva o seu papel na 
sociedade, favorecendo o atendimento para além das práticas rotineiras, a humanização na interação com 
o aluno do PROEJA. 

Relacionados a está questão, o bom senso a experiência profissional aliada o conhecimento que 
o bibliotecário detém deve ser colocado em evidencia quando em contato com o usuário do PROEJA 
fazendo com que ele crie um referencial cultural, social e econômico, apresentado assim o bibliotecário 
exclui a imagem profissional da função mecanicista e tecnicista  que lhe é atribuída. 

No bojo das necessidades atuais, de tratamento da gama de informações, o bibliotecário é o 
sujeito que em consonância com a proposta pedagógica da Instituição da qual se faz partícipe é mediador 
preparado para trabalhar com os recursos tecnológicos informacionais, sendo indispensável ao aluno, em 
especial ao jovem e adulto do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) em sua imersão pela 
inclusão social.

O trabalho de humanização do espaço da pesquisa, na biblioteca se faz a partir de um olhar 
prévio para conhecer as habilidades e dificuldades dos alunos do PROEJA. Considerando que,

o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao 
universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos 
historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional que permita 
compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das 
próprias condições de vida e da construção de uma sociedade socialmente 
justa.(Documento-Base-PROEJA, 2006)

O bibliotecário, neste contexto, é também um educador que não pode se furtar dessa tarefa de 
desvelar a ideologia subjacente às informações e questionar a viabilidade da utilização racional dos 
recursos midiáticos como meio de trabalho e ferramenta de aproximação do aluno com o conhecimento 
historicamente construído. Dessa interação preconiza-se, neste estudo, novos horizontes para a inclusão
do aluno do PROEJA no IFTO/Campus Palmas. 
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3 METODOLOGIA 
Para a realização deste estudo foi utilizada pesquisa bibliográfico-documental e estudo de 

campo com intervenção. O instrumento utilizado para dar subsídios a pesquisa foi entrevista com 
questões abertas durante a observação do comportamento dos alunos diante dos recursos informacionais e 
neste aspecto, com orientação para a adequada utilização das tecnologias no processo de recuperação de 
informações.

A pesquisa com os alunos foi feita em 2009 e serviu de base para artigo, exigido como trabalho 
de conclusão de curso de especialização, intitulado “A Biblioteca Escolar e a Utilização dos Recursos 
Informacionais Pelos Alunos do PROEJA do IFTO”.

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
4.1 Perfil do aluno do PROEJA do IFTO-Palmas

As entrevistas com os alunos do PROEJA do IFTO campus Palmas revelaram o seguinte quadro 
acerca do perfil dos alunos:

PERFIL CARACTERIZADO POR

Não sabem precisamente o que devem pesquisar, Não apresentarem referência do material a ser 
pesquisado

Não identificam a área do conhecimento da 
pesquisa, 

Desconhecerem as áreas do conhecimento

Dificuldade na localização do material Desconhecerem as diferenças entre sumário, 
índice,  obras de referências;

Desconhecerem o catálogo eletrônico

Mau humor ou desestímulo com a pesquisa, Falta de interesse, cansaço físico

Querem material resumido sobre o assunto  
pesquisado,  Preferência de pesquisa pela internet 

Foca o material referenciado pelo bibliotecário, Não terem o impulso para pesquisa 

Não sabe exatamente o que o professor pediu sem 
indicação bibliográfica Falta de comunicação entre aluno e professor

Não agrega valor a pesquisa feita, Limitarem-se às referências das ementas do curso)

Sentem receio de perguntar, como se tivessem a 
obrigação de já saber a resposta, Baixa autoestima e autoconfiança

Fonte:pesquisa /2009 com alunos do PROEJA IFTO- Palmas

A organização do acervo da biblioteca segue padrões internacionais, códigos elaborados e 
padronizados para facilitar a reunião dos vários assuntos dentro de cada área com relação à Classificação 
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Decimal de Dewey (CDD) que organiza o conhecimento em dez classes principais, seu domínio é 
elemento que favorece a racionalização do tempo, para a maximização da pesquisa.

Favorecer o conhecimento dessa organização é função dos bibliotecários e demais educadores. 
No que tange à ação dos bibliotecários do IFTO essa ação é sistematizada, semestral para os alunos 
ingressantes.na aula inaugural. Além desse procedimento períodico, o atendimento regular prevê que os 
alunos tenham informações básicas, suficientes dos serviços, produtos e normas da biblioteca. Para tanto, 
há o planejamento para, a partir de 2010, as ações de cunho formativo da biblioteca, mais que o simples 
informativo, faça parte do calendário da Instituição. Neste ínterim, os alunos do PROEJA são alvos que 
terão atendimento mais detalhado. Professores e bibliotecários, nesta proposta terão mais comunicação 
para o bem da formação do aluno da Educação de Jovens e Adultos.  

Com relação ao catalogo on-line, ressalta-se que é uma ferramenta ainda pouco dominada pelos
alunos do PROEJA, muitos tem ou criam barreiras para interagir com a tecnologia. Para compreensão 
desse fato deve-se analisar o perfil do usuário para elaborar estratégias que visem a aprendizagem do uso 
dessa Ferramenta. Desta feita o aluno terá autonomia para recuperar informação utilizando os operadores 
de busca (linguagem boleana) que são termos que conduzem à informação desejada, instrumentos 
essenciais para eficaz pesquisa na base de dados. Com isso o aluno do PROEJA estará, mas seguro na 
busca do conhecimento e ainda agregará valor as informações recuperadas.

O acervo da biblioteca é, sem duvida, rica fonte de conhecimento e instrumento de trabalho para 
aqueles que devem atender ao público.  Para circulação do acervo, são necessárias providências quanto a 
preparação dos documentos para consulta e empréstimo, assim como sua adequada conservação Com 
relação à indexação dos termos que são inseridos no processo de catalogação, na base de dados do 
sistema da biblioteca, devemos identificar os vocábulos mais utilizados pelo aluno do Proeja, pois muitas 
vezes o aluno não recupera a informação pela falta de conhecimento e de interpretação das palavras 
indexadas  nos diversos campos da base de dados. De acordo com Lancaster (2004), 

Vários fatores importantes influem na possibilidade de o usuário da biblioteca 
encontrar ou não encontrar no catálogo a entrada de um item desde que tal entrada 
esteja realmente ali presente. Alguns desses fatores dizem respeito ás características do 
próprio usuário: sua inteligência, perseverança (por exemplo quantas entradas está 
disposto a examinar) e sua experiência no uso de catálogos em geral e, em particular, 
este catálogo específico.

. No que se refere à informação digital ou texto completo pela rede (internet) devemos 
direcionar o aluno do PROEJA selecionando e identificando fontes confiáveis. O bibliotecário deve 
mostrar e direcionar os vários tipos de matérias de informação e fazer compreender a finalidade de cada 
um como exemplo: as obras de referencias, jornais, revistas, biografias, Multimeios(DVDs, CD-rons), e 
outros. 

Ao entender a disposição dos suportes impressos ou não no interior da biblioteca o aluno vai 
identificar os vários tipos de materiais disponíveis conhecendo todas as seções: (acervo geral, acervo de 
referência, hemeroteca, sala de leitura, sala de estudo individual e a seção de referência onde são 
realizados os serviços de empréstimo, devolução, consulta, cátalogo online, pesquisa virtual/internet e 
acesso a base de dados).

5 CONCLUSÃO

A Educação de Jovens e Adultos, através do PROEJA, emerge no cenário da educação no 
Tocantins como uma possibilidade de ampliação da inclusão com possibilidade de maior inserção no
mundo social do trabalho e, por conseguinte da melhoria da qualidade de vida. 
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A educação negada, em um ciclo vicioso, gerou mais exclusão, pois incutiu nos excluídos a 
culpa pela situação vivenciada, exculpando a estrutura macro da responsabilização pelo sistema 
excludente.  As políticas públicas ao assumir o ônus da exclusão, mudança recente no cenário nacional, 
avoca para si as responsabilidade de lutar para sua eliminação, mas, se o processo de inclusão antes era 
focado na ampliação de vagas nas escolas para o domínio das noções básicas para ler, contar e escrever, 
na sociedade da informação, há que se proporcionar o acesso à produção científico-cultural e tecnológico 
sob pena de não se propiciar as condições mínimas para a participação efetiva nesta sociedade.

A biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFTO, campus Palmas 
conta com acervo e atendimento condizente com as necessidades dos alunos do PROEJA. O bibliotecário 
tem participação na formação dos alunos, sendo também educador responsável pela disseminação do 
conhecimento, auxiliando os educandos na pesquisa através da instrumentalização destes para a utilização 
dos recursos midiáticos para a recuperação de informação. 

 A organização do espaço escolar deve se pautar por uma sistemática que contemple as 
especificidades dos alunos do PROEJA desde o financiamento até a organização do acervo da 
biblioteca para a mediação da pesquisa. Estes elementos favorecerão a aprendizagem, poderão 
minimizar a evasão e promover a qualidade de vida. Contudo, esse processo de conquista não se dá de 
maneira linear, por vezes retrocedendo, forçado por ânimos contrários. Para impulsionar o movimento 
favorável à inclusão, se faz necessário efetivar as políticas para além dos discursos e das práticas 
instituídas legalmente, é uma questão da práxis afirmadora. 

Enfim, mas não encerrando a questão, a sociedade da informação, profundamente arraigada em 
valores que primam pelo conhecimento sistematizado - científico, não raras vezes relegam ao 
conhecimento empírico o caráter de impróprio. Não o utilizando como matéria fundante da produção de 
nossos conhecimentos. Reconhecer a cultura popular e os conhecimentos prévios dos alunos do PROEJA 
redimensionando-os constitui paradigma necessário para promoção da inclusão desses sujeitos. 

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS 

 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL:  l ições  da prát ica. 
Brasí l ia  :  UNESCO, 2008.  212 p.

AMATO, Mirian; GARCIA, Neise Aparecida Rodrigues (Org). Biblioteca escolar estrutura e 
funcionamento. 2 ed. São Paulo: Loyola, 1989. 108 p. 

ASSMANN, Hugo. A metamorfose do aprender na sociedade da informação. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/%0D/ci/v29n2/a02v29n2.pdf. > Acesso em: 17 de setembro de 2011. 

BERMAN, Marshall .Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade Petrópolis: Ed 
Vozes, 2003. [1982]. 

BRASIL. Ministério da Educação. Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica. 2009. 

_______. Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação de Educação. Parecer CNE/CEB nº 
11/2001 e Resolução CNE/CEB nº 1/2000. Diretrizes curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. 
Brasília.MEC, maio 2000. 

02640264



_______. Ministério da Educação. DOCUMENTO-BASE. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_proeja.pdf. Acessado em 15/10/2009. 

CAMPELLO, B. A competência informacional na educação para oséculo XXI. In: BIBLIOTECA 
escolar: temas para uma práticapedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

Código de Ética Profissional do Bibliotecário. Resolução CFB n° 327/1986. 

Sociedade da informação no Brasil : livro verde / Tadao Takahashi. (org) – Brasília: Ministério da 
Ciência e Tecnologia, 2000.. Disponível em: > http://www.mct.gov.br/upd_blob/0004/4795.pdf>. Acesso 
em: 15 de agosto de 2011. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler (em três artigos que se completam). 10 ed. São Paulo: 
Cortez,1985. 

_______, Paulo. Pedagogia da Autonomia. ed. Paz e Terra: São Paulo, 1996. 

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.  e RAMOS, M. A GÊNESE DO DECRETO N. 5.154/2004. Um 
debate no contexto controverso da democracia restrita. Disponível  em 
http://www.uff.br/trabalhonecessario. acessado em 12/06/2009.

GADOTTI, Educação de jovens e adultos. Teoria, prática e proposta. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
136 p. 

GOMES, Henriette Ferreira. O ambiente informacional e suas tecnologias na construção dos sentidos 
e significados. Ciência da Informação, Brasília, v. 29, n. 1, p. 61-70, jan./abr. 2000.

KUHLTHAU, Carol. Como usar a biblioteca na escola. Tradução de Bernadete santos Campello et al. 2 
ed. São paulo: Autênca, 2006. 303 p. 

LANCASTE, F. W. Avaliação de serviços de biblioteca. Tradução de Antonio agenor Brinquet de 
lemos. Brasília, DF: Briquet de lemos, 2004. 356p. 

MACEDO, Neusa Dias de (Org.). Biblioteca escolar brasileira em debate: da memória profissional a um 
fórum virtual. São Paulo: CRB 8ª Região, 2005. 

MELO, Alberto. Educação e formação ao longo da vida como via para a inclusão: assimilação ou 
autonomia? Revista REVEJA. Disponível em: 
http://www.reveja.com.br/revista/1/artigos/REVEJ@_1_%20AlbertoMelo.htm.. acessado em 15/06/2009.

PAIVA, Jane. Educação de Jovens e Adultos: movimentos pela consolidação de Direitos.
Revista REVEJA Disponível em: http://www.reveja.com.br/revista/0/artigos/REVEJ@_0_JanePaiva.htm.
acessado em 15/06/2009. 

PAIVA, Vanilda. História da educação Popular no Brasil: educação popular e educação de adultos. 6 
ed. Saõ Paulo: 2003. 527 p. 

POLIZELLI, Demerval e OZAKI, Adalton (organizadores). "Sociedade da informação". Editora 
Saraiva, 2007. 

02650265



SANTOS, I. R. A biblioteca escolar e a atual pedagogia brasileira. Revista de Biblioteconomia de 
Brasília, v. 1, n. 2, p.145-149, 1973. 

SOUSA, João Francisco de (Org.). A Educação de jovens e adultos no Brasil e no mundo. Recife: 
NUPEP,  2000, p.163. 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e Interdisciplinaridade: O currículo integrado; trad. 
Claudia Schiling. – Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1998.  

WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar informação em compreensão. 
São Paulo : Cultura, 1991. 

 
 
 
 

02660266



 A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES SIMULADORES EM AMBIENTE 
EDUCACIONAL NA OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE MÁQUINAS CNC COM 2 E 3 

EIXOS

A. P. Moreira2, A. Barbosa2, E. C. Mota3 e D. G. Pinheiro4 
1,2,3,4Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza  

apmoreira@ifce.edu.br – danielleAlves@ifce.edu.br – evaldom@ifce.edu.br – dgpinheiro@ifce.edu.br 

RESUMO 

A complexidade de peças a serem usinadas, as exigências quanto à diminuição do ciclo de 
desenvolvimento do produto final, entre outras razões, tornam necessária a avaliação e a escolha do 
software mais adequado para o respectivo projeto. O presente artigo se propõe a mostrar o 
desenvolvimento da programação de máquinas CNC com 2 e 3 eixos com auxílio de um software de 
programação e operação de Comando Numérico Computadorizado (CNC) e a utilização dos meios 
computacionais como forma de prever complicações antes visíveis somente em ambiente real de 
fabricação. Foi utilizada a versão demo do software SSCNC® (Swansoft CNC®) e o software Solid Edge® 
ST para desenhar as peças a serem usinadas. O software SSNC® se mostrou eficiente nas simulações 
realizadas em ambiente educacional, onde apresentou compatibilidade de funções de programação em 
ambiente computacional e real, semelhança na interface dos painéis e procedimentos executados nas 
máquinas em ambiente real e facilidade de manuseio dos recursos. 

 

 

Palavras-chave: Softwares, Swansoft CNC®, Comandos Numéricos Computadorizados. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria de manufatura tem apresentado problemas com as complexas formas geométricas das 
peças. Portanto, a utilização de máquinas-ferramenta é bastante difundida, pois além de ter 
proporcionado importantes avanços tecnológicos para o cenário industrial, oferece mais qualidade e 
precisão na usinagem de peças. Com o desenvolvimento das máquinas-ferramenta com comandos 
numéricos computadorizados (CNC), surgiu a comercialização dos simuladores de programas CNC.  

Desde a década de 70, o software educacional vem entrando no mercado mundial de forma 
acelerada. Inúmeros países como Inglaterra, França e EUA, entre outros, desenvolveram projetos de uso 
do microcomputador em educação e conseqüentemente necessitaram desenvolver produtos de 
software específicos para suas necessidades. O mesmo ocorreu no Brasil, onde diversos projetos de 
pesquisa vêm sendo desenvolvidos não só relacionados ao uso do microcomputador em sala de aula 
como, também, ao desenvolvimento de software para os mais diversos conteúdos programáticos. 
Alguns grupos de pesquisa vêm utilizando o termo software educacional ou software educativo, outros 
o termo courseware, outros, ainda, o termo programas educativos por computador (PEC). Todos estes 
termos possuem o mesmo significado: material educacional para microcomputadores (CAMPOS, 1989). 

Há alguns anos, quando não havia meios computacionais facilmente disponíveis, o exame e 
aprovação dos programas criados eram feitos através do poliuretano (plástico flexível) e não da matéria-
prima original. Este procedimento trazia desvantagens, pois havia muitos gastos com o material de 
simulação, com o tempo em que não se produzia nada, além do tempo desperdiçado com a análise do 
programador (YOSHIZATO, 2008). 

Porém, a evolução da computação e o aperfeiçoamento de softwares gráficos favoreceram a 
otimização desses processos de simulação. Os simuladores são ferramentas imprescindíveis para quem 
quer aprender programação de máquinas com comando numérico. Esses programas podem realizar a 
simulação de programa em modos bloco-a-bloco (single block) ou automático, visualizar a posição dos 
eixos, analisar trajetórias das ferramentas, entre outras propriedades. A correta escolha desses 
simuladores e a sua funcionalidade são fundamentais para que a manufatura seja, de fato, beneficiada.  

Encontram-se muitos tipos de softwares de simulação de CNC no mercado. Entre eles, Moreira 
(2010) cita:  

Filius III – Facilita o aprendizado quanto à programação de fresadoras CNC, com interface em 
ambiente Windows. Além disso, disponibiliza a configuração do setup da máquina, a produção de 
programas de usinagem de peças e a elaboração de ferramentas de usinagem (NEAD, 2010); 

CNCSimulator – Consiste em um simulador de torno e centro de usinagem que possui controle 
numérico computadorizado (CNC). Sua simulação é tridimensional e ele pode ser utilizado 
gratuitamente por três meses (CNCSIMULATOR, 2010);  

EditCNC – O software EditCNC inclui muitas características poderosas concebidas exclusivamente 
para edição e programação CNC, DNC e de software para transferir os arquivos de código-G a partir 
do computador. (EDITCNC, 2010);  

Vericut – Oferece ao programador a possibilidade de uma visualização mais detalhada da dinâmica 
do sistema máquina-peça e de possíveis colisões entre os componentes do sistema (VERICUT, 2010). 

Diversos autores, entre eles Pressman (1987), Manns e Coleman (1988), vêm discutindo a questão 
da qualidade de software. É consenso que qualidade é uma meta a ser perseguida e que o software é 
um produto complexo que exige em seu desenvolvimento uma postura disciplinada. 
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Segundo Stahl (1988) há um ponto comum entre os autores quando consideram que software de 
qualidade é aquele que atende às necessidades do usuário. Mas a qualidade do software não surge 
espontaneamente, e sim através de um conjunto de procedimentos, cuidadosamente observados ao 
longo do seu desenvolvimento. 

 

2. USINAGEM CNC 

A tecnologia de comando numérico computadorizado (CNC), trouxe vantagens como velocidade, 
precisão, repetibilidade e flexibilidade. Mas, ao contrário do que se pode pensar, estas vantagens só 
têm efeito após a peça teste ter sido usinada. Isto ocorre devido ao tempo necessário para se obter uma 
única peça através do CNC, que é bastante longo, chegando a ser superior à usinagem convencional. 
Para se fabricar uma peça usinada através de uma máquina comandada por CNC, alguns procedimentos 
são necessários. Entre eles o recebimento do desenho (preferencialmente em CAD), fixação da 
ferramenta e peça, setup das ferramentas, planejamento do processo, levantamento das coordenadas, 
programação, simulação gráfica, execução bloco-a-bloco e finalmente a execução do lote.  

A elaboração do programa CNC é a parte mais importante e que envolve o maior conhecimento, 
pois comporta informações geométricas e tecnológicas necessárias à usinagem a ser executada. O que 
se espera deste procedimento é a disponibilização de boa qualidade de acabamento, diminuição do 
custo de operação e do tempo operacional. A programação CNC é realizada através de algumas técnicas 
e depende do nível tecnológico e financeiro disponíveis, pode acontecer desde a entrada de dados 
manual, diretamente no comando da máquina, até as técnicas mais avançadas, como sistemas CAD 
(Desenho Assistido por Computador) /CAM (Manufatura Assistida por Computador), que integra as 
etapas de projeto e fabricação (OLIVEIRA, 1997).  

É importante que o programa seja bem comentado, facilitando as possíveis alterações e correções 
que possam ser necessárias. O uso de sub-rotinas deve ser explorado, tornando-o menor e de mais fácil 
manutenção. Devem-se explorar todos os recursos que a máquina oferece para tornar o programa 
menor e mais eficiente, tais como ciclos de desbastes internos, ciclos de furação, rotação de 
coordenadas e deslocamento de referência entre outros. No caso de se utilizar um software para a 
programação, deve-se fazer a transmissão do programa para a máquina. 

Mesmo quando se utiliza um software de simulação, deve-se realizar a simulação gráfica fornecida 
pela máquina, para garantir que o programa está correto. Algumas funções do programa só podem ser 
simuladas corretamente após realização do setup das ferramentas, pois dependem dos valores do 
diâmetro para serem calculadas como a utilização das funções de compensação de raios e 
comprimentos de ferramentas de corte. Mesmo assim, é um bom momento para verificar a existência 
de erros grosseiros (sinal invertido, coordenadas trocadas, falta de uma linha). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Na elaboração deste estudo foi analisado o sistema de geração de programa CNC através de 
softwares didáticos, tipos de trajetórias de ferramentas, otimização de programas CNC, reconhecimento 
de forma e sistemas de simulação e verificação. Desta análise foi estruturada uma estratégia para 
realização deste trabalho, que trata da implementação de um sistema de geração de programas CNC 
para máquinas de 2 e 3 eixos, destinado a superfícies de forma livre. 

Embora existam diversos fabricantes de programas relacionados a projeto e usinagem, foram 
utilizados apenas os programas Solid Edge® (CAD) e a versão demo do programa Swansoft CNC® para 
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verificar o desempenho dos recursos computacionais para auxiliar a programação e fabricação de peças 
usinadas em máquinas CNC com 2 e 3 eixos.  A fabricação das peças foi executada no Laboratório de 
Máquinas Operatrizes – LMO do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. 
Utilizou-se o torno CNC modelo VULCANIC Gold 160 do fabricante NARDINI (Figura 1) e o centro de 
usinagem modelo Discovery 1000 do fabricante ROMI (Figura 2). 

 

            
          Figura 1 – torno CNC Vulcanic Gold 160                 Figura 2 – centro de usinagem Discovery 1000  

 

3.2  Programa CAD 

Foi utilizado para desenhar as peças usinadas nas máquinas CNC o programa Solid Edge® ST. Nas 
Figuras (3a) e Figura (3b) são mostrados os desenhos mecânicos das peças usinadas em dois eixos 
(torno) e 3 eixos (centro de usinagem). 

 

 

 
 

  (a)  (b) 

 Figura 3 – Desenho mecânico das peças 2 e 3 eixos (Solid Edge® ST). 
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3.3  Programa CNC 

A programação CNC das peças foi desenvolvida utilizando a versão demo do programa Swansoft 
CNC® (SSCNC). O SSCNC é um software simulador 2D e 3D em tempo real para o controle numérico 
computadorizado. Possui a opção de interface que permite o usuário agregar conhecimentos de 
programação e operação ao mesmo tempo. O pacote de simulação Swansoft CNC inclui função de 
programação e processamento dos comandos FANUC, SIEMENS (SINUMERIK), MITSUBISHI, FAGOR, 
HAAS, PA, GSK, HNC, KND, Dasen, WA, GREAT, SANYING, Renhe e SKY. O software pode ser obtido (para 
teste e avaliação) no site do fabricante na seção “downloads”. Permite visualizar 65 sistemas e 119 
painéis de controle. 

O ambiente do programa permite configurar os parâmetros das ferramentas (diâmetro e 
comprimento), tipo de material empregado na fabricação, assim como as dimensões da peça a ser 
usinada (material em bruto). Na Figura 4 é demonstrada a configuração das dimensões das ferramentas 
e na Figura 5 a parametrização das dimensões do material bruto. 

    
Figura 4 – Configuração das dimensões das ferramentas 

 

               
Figura 5 - Parametrização das dimensões do material bruto 
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Para simplificar a programação e reduzir o número de blocos do programa, a programação das 
máquinas CNC foi desenvolvida com funções de ciclo fixo de usinagem, que são blocos de comando que 
informam ao CNC como executar uma determinada operação, a qual se fosse programada em 
comandos simples resultaria em múltiplos blocos. As funções utilizadas no estudo foram G71 (desbaste 
automático em perfil – longitudinal), G73 (furação com quebra cavaco (pica-pau)), G76 (ciclo de 
abertura de rosca múltipla (automático)), G84 (roscamento com macho à direita – mandril flutuante). 
Na Figura 6 é descrito partes dos programas, em ciclos fixo, editados no torno e centro de usinagem.  

 

          
Figura 6 – Ciclos fixos de usinagem 

 
A simulação gráfica ocorreu juntamente com a execução da programação e permitiu detectar erros 

de programação que poderia por em risco a peça, as ferramentas, o dispositivo de fixação e até mesmo 
a máquina na usinagem real. Nessa etapa é possível explorar o recurso de zoom e simulação em ângulos 
diferentes (topo, frontal, lateral) para verificar pequenos detalhes. Nas Figuras 7 e Figura 8 são 
mostradas, respectivamente, as simulações realizadas no software SSCNC das peças no torno e centro 
de usinagem. 

 

 
Figura 7 – Simulação torno – Software SSCNC 
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Figura 8 – Simulação centro de usinagem - SSCNC 

3.4  Usinagem CNC 

Após o desenvolvimento do programa CNC e etapas de teste através da simulação gráfica, os 
programas foram inseridos nas máquinas CNC do LMO (torno e centro de usinagem). As peças foram 
usinadas mantendo todos os parâmetros estabelecidos em ambiente de simulação e executados, por 
segurança, os procedimentos de teste gráfico e usinagem bloco-a-bloco nas máquinas CNC. As peças 
usinadas no torno e centro de usinagem CNC são mostradas na Figura 9(a) e Figura 9(b). 

        

(a)                                                                                    (b) 

Figura 9 – Peças usinadas nas máquinas CNC.  

4. CONCLUSÕES 

O Laboratório de Máquinas Operatrizes do IFCE, conta com um torno e dois centros de usinagem 
CNC. As máquinas são utilizadas (semestralmente) por quarenta alunos do curso superior em Tecnologia 
Mecatrônica Industrial e quarenta alunos do curso Técnico em Mecânica Industrial. Os resultados 
demonstraram a melhoria de conforto e qualidade do ensino tendo em vista que com a utilização do 
software foi possível praticar a programação em dupla ao invés de vinte alunos por vez, além de reduzir 
o tempo de exposição ao calor e poeira das oficinas mecânicas.  
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O software proporcionou o melhor aproveitamento do tempo, pois anteriormente as disciplinas de 
CNC eram ministradas em duas etapas: programação e operação. Com a utilização do simulador as duas 
etapas são realizadas comitantemente, permitindo ao aluno realizar as práticas na oficina com maior 
segurança. 

Embora, o estudo foi realizado em máquinas CNC de diferentes fabricantes, o software utilizado se 
mostrou eficiente nas simulações realizadas, onde apresentou compatibilidade de funções em ambiente 
computacional e real, semelhança na interface dos painéis e procedimentos das máquinas utilizadas em 
ambiente real e facilidade de manuseio dos recursos. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado com acadêmicos do curso superior de Licenciatura em Matemática 
do Instituto Federal do Piauí (Campus Teresina Central) durante a disciplina Desenho Geométrico no 
decorrer do segundo semestre de 2011, esta disciplina faz parte do IV módulo do atual currículo. Em 
suma, trata-se de um trabalho experimental que tem como objetivo principal destacar a importância do 
uso de tecnologias na formação de professores. Durante o trabalho fez-se uso do software C.a.R e dos 
instrumentos tradicionais de desenho – régua e compasso. Por fim, aplicou-se um questionário a 
respeito do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da importância de utilizar cada 
vez mais esses recursos nas salas de aula. Os resultados obtidos evidenciaram o interesse dos 
acadêmicos utilizarem tais recursos nas próprias aulas, o despreparo e falta de motivação de alguns 
profissionais com a manipulação das tecnologias. 

 

 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Ensino de Matemática, Softwares 
Dinâmicos, Construções Geométricas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso ao computador está cada vez maior por parte da população brasileira. Até pouco tempo 
esse equipamento era recurso para a minoria, mas sua popularização, as diminuições de preços, o maior 
poder aquisitivo das famílias, a economia favorecendo a compra e a necessidade em utilizá-lo tem 
crescido e demandado mais equipamentos (MEIRELLLES, 2011). Em uma pesquisa feita pelo Centro de 
Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br), constatou-se que em 24 mil 
domicílios no ano de 2010, o número de residências com computador passou de 32% para 35%. Mesmo 
com o crescimento de 9%, ainda está abaixo de Argentina (38%) e distante de Alemanha (82%). O 
computador está presente em todos os seguimentos e tem se tornado um importante recurso 
pedagógico que requer do professor uma formação inicial e continuada. Os programas de formação 
(inicial e continuada) são na maioria das vezes desenvolvidos sem uma ligação com as práticas nas 
instituições escolares e têm por caraterística uma visão centralista, burocrática e certificada (BRANDT; 
MONTORFANO, 2008).  

No Brasil, o uso do computador na educação teve início em universidades na década de 70, a 
pioneira foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ao utilizar os computadores no ensino de 
Química, a partir daí diversos eventos e programas foram implementados e pautados na utilização da 
tecnologia como facilitadora do processo de aprendizagem (CATTAI, 2008). 

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (2007) orientam que o uso da informática no 
ensino-aprendizagem facilita cálculos mecânicos de forma mais rápida, possibilita uma resolução 
diferenciada de um mesmo problema, desperta o interesse para a realização de projetos, pesquisas e 
dar mais autonomia na resolução de problemas. Portanto, é inevitável que professores utilizem essas 
tecnologias de informação como um meio que acrescente ao trabalho docente. De acordo com Cattai 
(2008, p.8): “faz-se necessário lembrar que o computador é o meio e não o fim. Computadores nada 
mais são do que solucionadores de problemas, porém, sozinhos, não fazem nada, e só se tornam como 
“mil e uma utilidades” quando utilizados por bons professores”.  

Assim sendo, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são recursos indispensáveis para 
favorecer o ensino e aprendizagem dos alunos, desde que sejam utilizadas por professores 
comprometidos, com boa metodologia de ensino e dispostas a sempre estarem buscando 
conhecimentos das novas tecnologias de informação e comunicação, pois esses recursos modificam-se 
rapidamente e, portanto, o professor não pode ficar estagnado em padrões antiquados. 

As TIC para o ensino de matemática podem se tornar um excelente motivador para aprendizado 
pelo fato de aproximar o conhecimento aos interesses dos alunos que, em geral, passam boa parte do 
tempo fazendo uso do computador (MARTINS, 2009). Esse conhecimento através do computador é de 
construção do conhecimento ou construtivista, pois o aprendizado é através do fazer algo de interesse e 
para o qual há motivação o que torna a aprendizagem mais significativa, conforme Papert (1986, apud 
CATTAI, 2008). Ainda para Balacheff e Kaput (1997, apud MURARI, 2009, p.202): “[...] o uso do 
computador pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo dos alunos, viabilizando a realização de novos 
tipos de atividades e de novas formas de pensar e agir”.  

Diante disso, os softwares educativos são excelentes recursos para serem utilizados em sala de aula, 
sua utilização fica a cargo do professor em escolher dentre as diversas categorias de software aquele 
que se “encaixe” melhor ao conteúdo a ser ministrado. O professor deve modificar sua metodologia 
para que o recurso seja aproveitado o máximo possível. Os softwares educacionais mais comuns são os 
de geometria dinâmica que é voltado para uma área da Matemática muito rica e a maneira como é 
estudada reflete no desenvolvimento intelectual, na capacidade de abstração, generalização e no 
raciocínio lógico (MURARI, 2009). 
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O ensino de construções geométricas utilizando o software C.a.R é uma forma alternativa de ensino, 
porém no ensino médio poucas escolas têm essa disciplina sendo ofertada no período regular e o pior é 
que a Geometria Plana é muitas vezes colocada como segundo plano. Conforme Peres (1991, apud 
MURARI, 2009): “a insegurança e o despreparo dos professores para ministrarem as aulas de Geometria 
e a localização do tema na parte final dos livros didáticos facultam aos professores sentirem-se 
‘justificados’ caso, por ‘falta de tempo’, o conteúdo não venha a ser trabalhado”.  

Este trabalho surge da necessidade de resgatar a geometria, mais especificamente o Desenho 
Geométrico como uma parte da Matemática responsável pelo raciocínio lógico e pela capacidade de 
abstração e generalização. Observa-se que a maioria dos professores e dos responsáveis pela educação 
não estão cientes da contribuição que o Desenho Geométrico aliado ao uso de tecnologias pode trazer 
no desenvolvimento profissional de professores e acadêmicos. 

Diante do que foi exposto, fizemos um estudo da utilização do software C.a.R na disciplina “Desenho 
Geométrico” do curso superior de Matemática do Instituto Federal do Piauí - IFPI. A disciplina faz parte 
do 4° período (2011.2) do curso que é ofertado no turno da noite, a turma contêm 11 alunos 
matriculados. No estudo, fez-se uma exposição do conteúdo sem deixar de lado os instrumentos 
tradicionais como a régua e o compasso, em seguida, apresentou-se o software como ferramenta que 
simulava a régua e compasso com precisão e mais recursos. Ao fim, fez-se um questionário sobre a 
utilização do software na disciplina. 

2. O SOFTWARE C.A.R 

O nome do software livre C.a.R é uma abreviação inglesa de “Compass and Ruler” que significa 
Régua e Compasso. Na Alemanha, a abreviação é Z.u.L “Zirkel und Lineal”. Foi desenvolvido pelo 
professor alemão René Grothmann da Universidade Católica da Alemanha e pode ser encontrado nas 
versões 6.3 e 8.6 traduzidos para o português pelo professor Humberto Bortolossi no endereço da 
Universidade Federal Fluminense (UFF).  

As construções com o software são dinâmicas, precisas e interativas, o que faz do programa um 
excelente recurso de aprendizagem de geometria. O usuário pode utilizar “atalhos” para construções 
mais complexas, pois certas construções podem tornar alguns procedimentos bastante repetitivos, algo 
que uma régua e um compasso não podem proporcionar (BORTOLOSSI, 2010). O software dar 
autonomia ao usuário mesmo que este nunca tenha utilizado, pois informa a funcionalidade de cada 
comandado da barra ferramentas. Para isso, basta colocar o cursor sobre o comando que se deseja 
selecionar. A seguir está a tela inicial do software. 

 

 
Figura 1: Interface do software C.a.R versão 8.6 traduzida 
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Diferente da régua e compasso, os desenhos feitos pelo C.a.R podem ser movidos sem a perca das 

relações matemáticas que figuram nas construções. Assim, é possível estudar uma construção sob 
diferentes características e posições, estas são as principais características de softwares de geometria 
dinâmica (CARVALHO, 2008). 

Outro ponto importante do software é a possibilidade da construção por meio de etapas, isto é, o 
professor pode usar esse recurso e fazer atividades descrevendo os procedimentos que sucede cada 
etapa e, também, podem publicá-los na internet porque o software é escrito na linguagem JAVA. 

uário pode utilizar muitos 
recursos do C.a.R, pode observar que o processo de construção não consiste apenas em descrever os 
segmentos AB e AC perpendiculares entre si, e o segmento BC oposto ao ângulo reto que liga B a C. 
Outras noções matemáticas estão envolvidas neste problema como: a visualização geométrica do 
teorema de um triângulo inscrito numa semicircunferência que tem lado igual ao seu diâmetro ser um 
triângulo retângulo, sendo o diâmetro a hipotenusa do triângulo; outra possibilidade é a representação 
do teorema de Pitágoras, isto é, a área do quadrado de lado BC ser igual a soma das áreas dos 
quadrados de lados AB e AC ou a área do quadrado construído sobre a hipotenusa ser igual a soma das 
áreas dos quadrados sobre os catetos. A seguir, a representação da figura: 

 

 
Figura 2: Construção do triângulo retângulo e outras noções matemáticas 

3. PROCEDIMENTO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS. 

No início da disciplina foram ministrados os primeiros conceitos de ponto reta e plano que servem 
para se demonstrar as propriedades ou teoremas, dessas propriedades existe um pequeno grupo que 
não possuem antecedentes e são aceitos sem demonstração, são os postulados ou axiomas, alguns são: 
em um plano existir infinitos pontos, dois pontos distintos determinam uma reta, numa reta existem 
infinitos pontos, entre outros. Em seguida, fizeram-se construções elementares de retas paralelas, 
perpendiculares, de mediatriz, construções de ângulos, trisecção de um ângulo, bissetriz e a divisão de 
um segmento em partes iguais. Logo depois, partiu-se para construções mais complexas 
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A utilização da régua e compasso para construções mais complexas se mostrou muitas vezes falha, 
por mais que os alunos tivessem o cuidado em traçar retas, marcar pontos e fazer interseções, o 
desenho final não estava de acordo com o resultado esperado, nessas construções de grau de 
dificuldade maior, os desenhos mais básicas de retas paralelas, perpendiculares, mediatrizes, 
circunferências e arcos eram cada vez mais utilizados e requeriam muito tempo e precisão nas 
construções, caso contrário as figuras não saíam como desejado. Por esse motivo, é que a utilização de 
um software que construísse com precisão, com rapidez e com “n” recursos além de uma régua e 
compasso tinha que estar presente nas aulas, o software então foi apresentado e distribuído em cd’s 
para os alunos, pois não era problema devido sua distribuição é livre e pode ser encontrado facilmente 
na internet. O software em questão foi o C.a.R que pode ser utilizado apenas simulando uma régua e 
compasso ou com mais recursos de construções rápidas de perpendiculares a uma reta dada, paralelas, 
mediatrizes, ponto médio dado um segmento, entre outros. 

Como todos os alunos possuíam computador nas residências e grande parte possuíam notebooks 
pessoais o aprendizado dos comandos do software não foi um problema até porque todos os comandos 
têm a instrução quando o cursor do mouse é estacionado sobre eles. Com o aperfeiçoamento da 
utilização do software os equipamentos foram “esquecidos” e as construções eram feitas integralmente 
no C.a.R. As construções, a partir desse período, envolviam um caráter algébrico, onde o desenho só era 
possível após a resolução de alguns problemas algébricos, como exemplo foi a construção da média 
geométrica e do segmento áureo.  A seguir estão algumas construções feitas pelos acadêmicos com os 
dois recursos: 

 

 

 

  

Figura 3 – Acima construções com a utilização da régua e compasso e abaixo com o software C.aR. 
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Em uma das aulas do curso aplicou-se um questionário para os 11 acadêmicos matriculados na 
disciplina, as perguntas eram todas subjetivas e enfatizam tópicos como: a importância dos recursos 
tecnológicos no ensino de Matemática; o questionamento se os professores estão preparados para 
utilizar os recursos dos softwares; a utilização dos recursos tecnológicos substituindo as aulas 
convencionais; a impressão que os alunos tiveram do C.a.R, se esse software era um facilitador da 
Geometria e qual o elo com as outras áreas da Matemática.  

 
Tabela 1: Análise do questionário. 

Aspectos considerados Percepção dos Alunos Análise 

A importância dos recursos 
tecnológicos no ensino de 

Matemática 

“[...] os recursos tecnológicos proporcionam mais 
exatidão [...] ganho de tempo.” 

 
“[...] aprimoram o processo de ensino-

aprendizagem no momento em que consegue 
aproximar teoria-realidade.” 

 
“É uma maneira didática de enriquecer as aulas 

[...], pois a matemática está intimamente 
relacionada com os sistemas de informação.” 

 
“Os recursos tecnológicos dão flexibilidade, 

facilitam a visão e compreensão de determinado 
assunto.” 

É unânime o reconhecimento 
da utilização da tecnologia no 
ensino da Matemática e das 
ciências, mas é uma 
possibilidade que requer 
preparo e não é sinônimo de 
inovação, conforme Sandholtz 
et al. (1997, apud COSTA, 
2009): “[...] Para aqueles que 
procuram uma solução 
simples e inovadora, a 
tecnologia não é a resposta. 
Para aqueles que procuram 
uma ferramenta poderosa 
para apoiar ambientes de 
aprendizagem colaborativos, 
por exemplo, a tecnologia tem 
um enorme potencial”. 

O domínio dos professores 
na utilização dos recursos 

tecnológicos. 

“Acredito que sim, quando não se ver isso, a 
maior culpa é a falta de tempo de alguns 

educadores.” 
 

“A maioria dos educadores [...] desconhecem a 
existência de softwares educativos, quando 

tomam conhecimento deles não se interessam 
em aprender e manuzeá-los.” 

É importante que professores 
obtenham o costume de 
sempre buscar atualizar-se, 
porque o público atual requer 
inovações, conforme Costa 
(2009): “Não bastam mais 
aulas meramente expositivas. 
As atividades desenvolvidas 
não se dissolvem apenas nos 
cadernos e listas de exercícios. 
Os alunos descobriram a 
internet e o imenso mundo 
das tecnologias, modificaram 
suas formas de comunicar e 
interagir com os colegas e com 
a escola”. 

A utilização das tecnologias 
da informação e 

comunicação substituindo 
os modelos atuais de aula. 

“Os recursos tecnológicos substituem os modelos 
de aulas atuais na medida que estimula a 

curiosidade dos discentes.” 
 

“[...] necessita-se primeiramente das aulas 
tradicionais (a teoria). Logo em seguida, faz-se 

uso das tecnologias. 
 
 

As respostas tiveram um 
ponto de convergência, no 
geral todos concordaram com 
a utilização dos softwares 
desde que se tenha um pouco 
de tradicionalismo durante as 
aulas. O último comentário é 
bastante pertinente e resume 
bem o que Cattai (2008) 
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“As TIC auxiliam o aprendizado. Acho que esses 
recursos apenas podem ajudar o docente em 

suas aulas, mas nunca tais tecnologias poderão 
substituí-las.” 

afirma ser a tecnologia um 
meio ou mais um recurso. É 
importante que os professores 
procedam como mediadores e 
promovam a aprendizagem 
com a participação ativa dos 
acadêmicos. 

A impressão que os 
acadêmicos tiveram em 
relação ao C.a.R e a sua 

utilização em vez dos 
instrumentos tradicionais 

de construção (régua e 
compasso). 

“Acredito que é bem funcional, mas não 
consegue substituir os instrumentos primitivos.” 

 
“Creio que não substituirá inteiramente, mas o 

uso integrado desses dois recursos facilita ainda 
mais o entendimento. Lembrando que 

precisamos das noções básicas [...]” 
 

“Facilitador nas resoluções de questões. Não 
substitui os instrumentos tradicionais, pois nem 

sempre o software estará disponível e estaremos 
também aprendendo duas formas.” 

Os recursos do software são 
inquestionáveis. É 
fundamental que seja utilizado 
os instrumentos tradicionais 
inicialmente para depois se 
fazer uso do software, porque 
este apresenta comandos de 
fácil construção servindo de 
“atalho” para outras mais 
complexas e isso poderia 
comprometer o aprendizado 
dessas primeiras construções 
no início do curso. 
 

O software C.a.R facilita o 
aprendizado da Geometria. 

“Sim. Porque estimula a participação e interação 
dos alunos.” 

 
“Oferece recursos que possibilitam a 

demonstração das construções geométricas.” 

O software C.a.R dar a 
possibilidade da resolução de 
problemas por meios 
diferentes e sua utilização 
auxilia o aprendizado da 
Geometria e das habilidades 
adquiridas decorrentes desse 
ramo matemático. Conforme 
Wagner (2005): “Os 
problemas de construção são 
motivadores [...] e 
frequentemente conduzem à 
descoberta de novas 
propriedades”. A resolução 
desses problemas intrigantes 
e motivadores são 
fundamentais, pois ampliam o 
conhecimento com a 
percepção de novas 
propriedades facilitadas com o 
manuseio deste software. 

O elo entre a Geometria e 
Álgebra que o software 

C.a.R proporciona 

“Facilita a interpretação algébrica.” 
 

“O programa serve muito bem para o 
entendimento de funções, limites e derivadas 

através da Geometria.” 

Várias são as possibilidades da 
interação da Álgebra com a 
Geometria. O C.a.R pode ser 
bastante utilizado no Ensino 
Médio porque dar-se mais 
ênfase à conteúdos algébricos. 
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Figura 4: Registro das aulas e algumas das respostas do questionário aplicado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do software para o ensino da matemática deve ser uma prática cada vez mais presente nas 
aulas. Como observamos há bastante interesse dos acadêmicos, futuros professores, na utilização 
desses recursos nas práticas pedagógicas, entretanto o que ocorre na maioria das ocasiões é a falta de 
formação e a acomodação dos professores perante as inovações tecnológicas no exercício docente. 

O software C.a.R se mostrou um excelente recurso nas aulas de Desenho Geométrico, teve a 
aceitação dos acadêmicos que se mostraram incentivados devido ser uma interface de teste que há 
retorno de etapas e que proporciona construções por diversos “caminhos”. Há de se ressaltar a 
utilização da régua e compasso porque é salutar que o professor tenha a experiência de manipular os 
materiais adaptados para os quadros, pois há certa diferença entre o manuseio da régua e do compasso 
na folha com o conforto de estar sentado em relação ao manuseio no quadro. 

Observamos que a utilização desses recursos “não é o fim” e sim mais uma possibilidade que pode 
ser acrescentada nas aulas e que pode se tornar um facilitador do aprendizado da Geometria. O C.a.R 
também pode instigar a criatividade do aluno poder relacionar outros áreas da Matemática como a 
Álgebra. 

Embora este trabalho tenha sido direcionado para uma pequena parcela de acadêmicos de 
Matemática no período inicial do curso, notamos que os recursos tecnológicos devem estar presentes 
nas disciplinas dos cursos de Graduação. A intenção é que esses alunos possam se aperfeiçoar na 
utilização do software C.a.R e que utilizem nas salas de Ensino Fundamental e Médio. Ainda, é 
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fundamental que os professores sempre estejam se informando dos novos recursos tecnológicos e 
busquem materiais de leituras sobre “educação matemática” e “o uso de tecnologias no ensino”. A 
participação em congressos relacionados a esta temática é uma excelente maneira ou de formação 
continuada para professores ou de formação docente no caso de alunos de graduação. 
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RESUMO 

Diante da obrigatoriedade dos momentos presenciais nos cursos oferecidos através da EaD, bem como 
da importância desses momentos para o bom funcionamento desses cursos, essa pesquisa, de caráter 
qualitativo, procura conhecer como vem se dando os momentos presenciais no polo de EaD que oferece 
o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental na cidade de Mossoró, buscando analisar as percepções dos 
alunos acerca desses momentos, bem como a sua importância para a aprendizagem dos alunos. Para 
isso, fizemos uso de técnicas de coleta de dados variadas, tais como: Análise de documentos que regem 
o funcionamento do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFRN; observação participante dos 
momentos presenciais e aplicação de questionários abertos com os alunos. A análise das percepções 
dos alunos acerca dos momentos presenciais nos mostrou que esses momentos não estão sendo 
desenvolvidos adequadamente, de modo que grande parte das possibilidades que poderiam surgir a 
partir do desenvolvimento adequado desses momentos acaba sendo desperdiçada. Ao invés de criar nos 
alunos a sensação de pertencimento a um grupo e a uma instituição, motivar os alunos e facilitar a 
construção de aprendizagens significativas, os encontros presenciais revelaram as fragilidades do curso, 
desmotivaram muitos alunos, geraram a sensação de abandono, favorecendo a evasão, que se mostrou 
muito elevada nesse polo (57,5%). Para que ocorra uma melhor utilização dos momentos presenciais, os 
próprios alunos ressaltam a importância da utilização da videoconferência, pois, interagindo ao vivo 
com o professor, poderiam dirimir as dúvidas com mais facilidade. Os alunos também destacaram a 
necessidade de um planejamento adequado dos momentos presencias, por parte da coordenação do 
polo e, principalmente, a disponibilidade de um tutor presencial que cumprisse o papel de orientá-los 
em seu processo de aprendizagem, motivando-os e, junto com os professores e tutores a distância, 
articulando as atividades a serem desenvolvidas nos encontros presenciais. 

 

 

Palavras-chave: Percepções dos alunos, momentos presenciais, educação a distância  
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1. INTRODUÇÃO 

As iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC), a partir da década de 1990, 
objetivando a universalização da educação básica no Brasil, geraram uma expectativa de intensificação 
da demanda por educação superior a partir da primeira década do século XXI. 

Ainda em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE) considerava que em pouco tempo ocorreria 
uma explosão na demanda por educação superior no Brasil, fruto das políticas de universalização do 
ensino básico, do aumento das exigências do mercado de trabalho e de fatores demográficos. 

Além da necessidade de expansão da educação superior apresentada pelo Brasil neste início do 
século XXI, devemos ressaltar ainda a necessidade de interiorização desse nível de ensino, pois a maioria 
dos municípios brasileiros oferece apenas a educação básica aos seus cidadãos, inviabilizando o acesso 
de uma parcela significativa da população à educação superior. 

Através do PNE o Brasil se comprometeu a oferecer educação superior para, pelo menos, 30% da 
população de 18 a 24 anos, até o final da primeira década do século XXI. 

Para atingir esse objetivo o Brasil passou a desenvolver ações como o Programa Educação Para 
Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI) etc.  

Entre as várias iniciativas desenvolvidas pelo MEC com o objetivo de expandir, diversificar e 
interiorizar a oferta de educação superior no Brasil, gostaríamos de destacar a criação da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB – Instituída pelo Decreto no 5.800, de 08 de junho de 2006). 

A UAB não é uma universidade clássica, nos moldes das tradicionais universidades brasileiras. Na 
verdade, 

 

Trata-se de um consórcio patrocinado pelo governo e destinado a todas as 
5.561 cidades brasileiras, principalmente à parte desse público que não dispõe 
de ensino superior, aberto a 55 universidades federais e aos 30 Centros 
Federais de Educação Tecnológica (Cefets) espalhados pelo país. (BALMANT, 
2006) 

 

De acordo com Preti (2000), para tentar estimular o envolvimento dos alunos em processos 
educacionais através da educação a distância (EaD), tem-se desenvolvido estratégias variadas como: a 
organização de comunidades educativas (na moradia ou no local de trabalho), o acompanhamento 
através de tutoria (presencial ou a distância), os momentos presenciais (individuais ou coletivos) etc. 

Nesse sentido, uma das principais características dos cursos a distância oferecidos pela UAB diz 
respeito à obrigatoriedade dos momentos presenciais.  

Nesta pesquisa, procuramos conhecer como vem se dando os momentos presenciais no polo de EaD 
que oferece o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental na cidade de Mossoró, buscando analisar as 
percepções dos alunos acerca desses momentos, bem como a importância desses momentos para a 
aprendizagem dos alunos. 

A importância dada aos momentos presenciais no desenvolvimento das atividades educacionais 
através da EaD fica evidente na legislação que trata da sua regulamentação. 
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O Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, prevê a obrigatoriedade de momentos presenciais 
voltados para: as avaliações dos estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos na legislação 
pertinente; defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e 
atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

Além disso, o Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, que dispõe sobre o sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), afirma que  

 

O Sistema UAB cumprirá suas finalidades e objetivos sócio-educacionais em 
regime de colaboração da União com entes federativos, mediante a oferta de 
cursos e programas de educação superior a distância por instituições públicas 
de ensino superior, em articulação com polos de apoio presencial. (BRASIL, 
2006) 

 

Ainda de acordo com esse Decreto, o polo de apoio presencial se caracteriza como uma unidade 
descentralizada voltada para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas relativas 
aos cursos e programas ofertados a distância, devendo dispor de infraestrutura e recursos humanos 
adequados às fases presenciais dos cursos e programas do Sistema UAB. 

Aproveitando a oportunidade oferecida pelo Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) se integra ao sistema UAB e 
passa a ofertar cursos tecnológicos de nível superior, voltados para a formação profissional através da 
EAD, a partir do ano de 2007. 

Em consonância com as orientações oficiais, o IFRN afirma que o curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental será oferecido através da EaD, mas contará com atividades que serão desenvolvidas através 
de encontros presenciais, levando-se em consideração a infraestrutura e o pessoal existentes no próprio 
IFRN e nas instituições parceiras. 

De acordo com o projeto do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

 

A presença e a disponibilidade do tutor/orientador têm-se mostrado 
importantes não somente como elementos motivadores, mas também, como 
estratégias de diminuição da evasão. Um papel que a tutoria deve 
desempenhar é o de espaço de articulação e suporte ao estudo cooperativo, 
de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento (CEFET-RN, 2006). 

 

Desse modo, os alunos deviriam ter a sua disposição, um sistema de tutoria presencial individual 
que estaria disponível todos os dias da semana, inclusive aos sábados, com o objetivo de promover a 
orientação de estudos, o acompanhamento do estudante e a sua adaptação à EaD. 

Além disso, os alunos contariam com um sistema de tutoria grupal, que ocorreria sempre que as 
atividades das disciplinas exigissem trabalhos coletivos, objetivando organizar e dinamizar a participação 
dos grupos, estimulando o trabalho cooperativo. 

As informações contidas nos documentos oficiais que regulamentam a EaD, bem como o próprio 
projeto do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, evidenciam a importância dada aos momentos 
presenciais no desenvolvimento de cursos superiores oferecidos através da UAB. 
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Diante dessa realidade surgiram os seguintes questionamentos 

a) Como estão sendo desenvolvidos os momentos presenciais no curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental oferecido pelo IFRN através da EaD? 

b) Quais as percepções dos alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental acerca desses 
momentos? 

c) Qual a importância dos momentos presenciais para a aprendizagem dos alunos do curso de 
Tecnologia em Gestão Ambiental? 

Sem ter a pretensão de querer esgotar a discussão sobre a utilização dos momentos presenciais em 
cursos a distância, essa pesquisa procura conhecer como vem se dando os momentos presenciais no 
polo de EaD que oferece o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental na cidade de Mossoró, buscando 
analisar as percepções dos alunos acerca desses momentos, bem como a sua importância para a 
aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa “[…] 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 retratar a perspectiva dos participantes”. 

Por apresentar essas características, consideramos que a pesquisa qualitativa nos fornece o enfoque 
adequado para a análise do funcionamento dos momentos presenciais no curso de Tecnologia em 
Gestão Ambiental, oferecido através da EaD pelo IFRN no polo de Mossoró. 

Objetivando obter uma compreensão mais abrangente de realidade analisada, fizemos uso de 
técnicas de coleta de dados variadas, tais como: 

a) Análise de documentos que regem o funcionamento do curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental do IFRN; 

Macedo (2000) considera que os documentos oficiais são fontes importantes para as pesquisas 
educacionais, pois fixam experiências, revelam inspirações, sentidos, normas e conteúdos valorizados, 
tornando-se fundamental para a compreensão da instituição educativa. 

Nesse sentido, a análise do Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental na 
modalidade de EaD foi fundamental para o entendimento de como o IFRN compreende as práticas 
educativas através da EaD, especialmente o desenvolvimento dos momentos presenciais, que são nosso 
objeto de estudo neste trabalho. 

b) Observação participante dos momentos presenciais no polo de Mossoró; 

Considerando especificamente a observação participante, poderíamos entendê-la como o processo 
no qual um investigador estabelece um relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo com 
uma associação humana na sua situação natural, com o propósito de desenvolver um entendimento 
científico daquela associação. 

O interesse em observar os alunos no momento em que desenvolviam suas atividades presenciais, 
permanecendo com eles por um longo período de tempo (um ano), deveu-se a necessidade de conhecer 
intimamente aspectos do seu comportamento relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, bem 
como o contexto em que se deram essas ações. 

c) Aplicação de questionário aberto com os alunos do polo de Mossoró1. 

1 Dez alunos responderam ao questionário.
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Como estávamos interessados em traçar um perfil dos alunos, identificando aspectos como: idade, 
sexo, local de moradia, exercício de atividade remunerada etc., consideramos que a aplicação do 
questionário seria mais oportuna para a obtenção dessas informações. 

Nesse sentido, concordamos com a ideia de que 

 

[...] na medida em que elaboram-se questões abertas no questionário e tem-se 
o cuidado para que estas questões sejam indexadas ao contexto do estudo, o 
questionário pode ser útil às etnopesquisas, porquanto em alguns momentos a 
entrevista em profundidade torna-se um instrumento de difícil realização por 
vários motivos, verbi gratia, uma indisponibilidade do informante que, por 
motivos vários, não pode ou se recusa a ser entrevistado. Em outros 
momentos, a aplicação de um questionário se dá porque o pesquisador está 
interessado em alguns dados pessoais dos sujeitos que participam da pesquisa, 
como nome, data de nascimento, local de moradia, profissão etc. (MACEDO, 
2000). 

 

 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Objetivando uma maior interação entre estudantes, professores formadores e tutores, o IFRN prevê 
que, em cada período letivo, ocorrerão, no mínimo, dois encontros presenciais destinados à orientação, 
apresentação de trabalhos e avaliação. Esses encontros devem ocorrer nos próprios polos, no início e no 
final de cada semestre letivo, contando com a participação dos professores formadores e dos tutores. 

Na abertura do semestre letivo os alunos devem ser apresentados aos professores formadores e 
tutores. Além disso, este momento também pode ser utilizado para a apresentação das normas de 
funcionamento do curso, das metodologias de estudo e de trabalho na plataforma Moodle, bem como 
para a realização de seminários, palestras e conferências. 

Ao final de cada período letivo, o estudante participa de uma etapa presencial para avaliação das 
disciplinas cursadas e a socialização das atividades acadêmico-científico-culturais. 

Além disso, os alunos devem frequentar o laboratório de ensino situado no polo durante oito horas 
semanais. Esse polo deve contar com a presença de um tutor que realizará atividades de orientação de 
estudos, de organização das atividades individuais e grupais e de incentivo ao prazer das descobertas. 

Quando questionados acerca das atividades realizadas nos momentos presenciais, os alunos 
afirmaram que, no primeiro semestre letivo, alguns professores do IFRN campus Mossoró2 foram, 
voluntariamente, ministrar algumas aulas sobre os conteúdos estudados pelos alunos, com o objetivo 
de dirimir as dúvidas desses alunos sobre alguns conteúdos. No entanto, isso ocorreu apenas no 
primeiro semestre. 

Durante os encontros presenciais os alunos assistiam a vídeos, documentários e filmes sobre a EaD. 
Além disso, havia o repasse de informes pelo coordenador do polo e, algumas vezes, ocorriam 
discussões sobre o funcionamento do curso. 

2 Alguns desses professores não possuíam vínculo com o curso de tecnologia em Gestão Ambiental.
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As afirmações de alguns alunos evidenciam a utilização inadequada dos momentos presenciais, pois, 
de acordo com um dos alunos 

 

[…] os momentos presenciais que deveriam ser aproveitados para se tirar 
dúvidas e desenvolver atividades, passaram a ser encontros onde ficávamos 
em uma sala de laboratório de informática fazendo atividades, sozinhos. E isso 
nós já fazíamos em casa, portanto quando fôssemos à instituição deveria ter 
um auxílio para ver se o que estávamos desenvolvendo estava no caminho 
certo (Aluno 4). 

 

É importante ressaltar que, durante vários semestres, não houve uma sala específica para a 
realização dos encontros presenciais, de modo que estes encontros eram realizados no ambiente que 
estivesse disponível no momento. 

Ao se pensar em educação a distância, é comum pressupor que um estudante que opta por um 
curso através dessa modalidade tenha autonomia para realizar suas atividades, que possua maturidade 
para organizar seu tempo de estudo e disciplina para segui-lo. Contudo, mesmo sendo ele o principal 
responsável pela  sua aprendizagem, o estudante da EaD necessita de orientação nesse seu processo de 
autoaprendizagem. 

Nesse sentido, um dos profissionais responsáveis por essa função é o tutor presencial, o qual  

 

[..] tendo um conhecimento de base do conteúdo, é um facilitador que ajuda o 
estudante a compreender os objetivos do curso, um observador que reflete e 
um conselheiro sobre os métodos de trabalho, um psicólogo que é capaz de 
compreender as questões e as dificuldades do aprendiz e de ajudá-lo a 
responder de maneira adequada [..] (BELBÉ,2003) 

 

Além disso, o tutor presencial é o profissional que atuará como mediador das relações entre o aluno 
e o professor formador, bem como as relações entre o aluno e a equipe gestora. Pelo fato de ser a figura 
que trabalha mais próximo dos alunos, o tutor presencial pode conhecer as dificuldades enfrentadas por 
esses alunos e apresentá-las aos professores formadores e a equipe gestora, procurar solucioná-las. 

Apesar do reconhecimento da importância do tutor presencial pelo IFRN, o polo de Mossoró não 
contava com a presença desse profissional no desenvolvimento dos momentos presenciais. 

Dentro da estrutura montada pela UAB a Prefeitura deveria ser responsável pela infraestrutura do 
curso e pela presença de um profissional para atuar no polo como tutor presencial. Porém, a Prefeitura 
Municipal de Mossoró (PMM) não se interessou em participar da parceria com o IFRN, de modo que o 
IFRN assumiu toda a responsabilidade pela oferta de infraestrutura e pessoal do polo. 

Conforme Carvalho (2007), um curso oferecido através da EaD que esvazia a função do tutor não 
estará necessariamente fortalecendo outros papéis na dinâmica da aprendizagem. Pelo contrário, o 
risco maior é alimentar uma lacuna na construção da aprendizagem, criando obstáculos no processo.  

No plano do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental também foi estabelecido que os professores 
formadores deveriam fazer visitas aos polos, em alguns dos encontros presenciais correspondentes à 
disciplina que ministravam. Contudo, essas visitas nunca aconteceram. Assim, tanto a ausência do tutor 
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presencial quanto a ausência dos professores, foram apontadas por quatro alunos (40,0%) como o 
principal aspecto negativo dos momentos presenciais. 

Dois alunos (20,0%) citaram como principal aspecto negativo dos encontros presenciais a não 
utilização da videoconferência, prevista no plano do curso: 

 

De acordo com o planejamento de cada módulo temático e suas disciplinas, 
serão desenvolvidas aulas, utilizando-se a videoconferência, dando um caráter 
de sincronicidade às aulas a distância com comunicação em tempo real, 
atendendo a várias turmas simultaneamente de acordo com as condições 
pedagógicas da instituição proponente e dos polos. Esse formato possibilita a 
interatividade e interação entre estudantes, professores e tutores (CEFET-RN, 
2006). 

 

Cruz (2001) afirma que, das tecnologias utilizadas na EaD, a videoconferência é a que mais se 
aproxima da situação convencional da sala de aula por trazer novas possibilidades de afetividade ao 
ambiente tecnológico no qual a EaD está inserida. É válido ressaltar que, no polo de Mossoró, havia toda 
a estrutura necessária ao uso deste recurso, diferentemente de outros polos. Entretanto, esse recurso 
não foi utilizado, já que não seria possível utilizá-la em outros polos. 

Entre os dez alunos que participaram desta pesquisa, somente um (10,0%) citou o tempo gasto com 
a passagem de informes como um fator negativo, pois para esse estudante os avisos poderiam ser 
enviados por e-mail. A soma desses aspectos acabava desestimulando os alunos a comparecerem aos 
encontros presenciais, conforme fica evidenciado nas afirmações abaixo. 

 

Muitas vezes deixávamos de ficar em casa estudando para ir até a instituição 
só assinar a lista de frequência e ouvir avisos que já sabíamos. Prefiro ficar em 
casa estudando que vale mais. Aqui eu perco tempo.(Aluno 9) 

 

 

A meu ver era uma perda de tempo, pois como mencionei não tinha tutoria e 
nem vídeo conferência, ficávamos no laboratório de informática e isso não 
rendia muito. (Aluno 4) 

 

Ao avaliarem os aspectos positivos dos momentos presenciais, três alunos (33,3%) destacam a ajuda 
oferecida por parte do coordenador do polo. Apenas um deles (10,0%) citou os vídeos, documentários e 
filmes que foram exibidos. Contudo, houve um aluno que disse não ter aspecto positivo algum nos 
momentos presenciais. Para ele, propuseram-se a fazer um projeto além das condições de que o IFRN 
era capaz. 

 O principal aspecto positivo, apontado pela maioria dos alunos (60,0%), foi a interação com os 
colegas propiciada pelos momentos presenciais.  

 

O encontro presencial era também um momento em que podíamos 
compartilhar nossos medos, nossas perspectivas e nossas alegrias, já que 
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estávamos todos passando pela mesma situação. Então essa interação nos 
dava força para continuarmos a caminhada.  (Aluno 9) 

 

De acordo com Balbé (2003) os discentes esperam que a interação entre eles seja um dos focos 
principais dos momentos presenciais, principalmente para reforçar neles mesmos o sentimento de 
pertença, enfraquecido de alguma forma pela modalidade virtual.  

Diante da avaliação dos aspectos positivos e negativos, questionamos qual o grau de importância 
dos momentos presenciais para a aprendizagem deles. 

Observamos que a mamaria dos alunos (70,0%) atribuiu pouca ou nenhuma importância aos 
momentos presencias, devido à forma como estavam acontecendo no polo. Tal fato é preocupante, 
pois, quando são desenvolvidos adequadamente, os momentos presenciais podem influir positivamente 
na qualidade da aprendizagem, estreitando as relações entre as pessoas e entre essas e a Instituição. 

Nesse sentido, questionamos os alunos acerca da obrigatoriedade da frequência nos encontros 
presenciais.  

Embora a maioria dos alunos considere os momentos presenciais pouco importantes para a sua 
aprendizagem, seis alunos (60,0%) concordam que a frequência deve ser obrigatória.  

A justificativa mais comum nas respostas desta questão foi a de que, somente deste modo, eles 
poderiam interagir com os colegas, tendo em vista que, mesmo já sendo obrigatória, a frequência nos 
momentos presenciais é bastante reduzida.  

Quando questionados acerca das avaliações realizadas nos encontros presenciais ao final do 
semestre, seis alunos (60,0%) consideram esta forma de avaliação inadequada, pois consideravam que 
havia uma grande quantidade de conteúdos avaliados em um único momento. 

Apesar disso, alguns alunos não veem problemas nesse formato de avaliação, conforme podemos 
perceber nas afirmações abaixo.  

 

[…] com relação a isso, não achava muito ruim. Era muito conteúdos, mas eles 
eram bem divididos e as provas bem elaboradas, aí dava para se organizar bem 
e estudar (Aluno 4). 

 

 

Em um curso a distância, cada aluno é responsável pela sua aprendizagem e o 
fato de haver apenas uma avaliação presencial não faz muita diferença (Aluno 
2). 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Ao longo dessa pesquisa, procuramos conhecer como vem se dando os momentos presenciais no 
polo de EaD que oferece o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental na cidade de Mossoró, buscando 
analisar as percepções dos alunos acerca desses momentos, bem como a sua importância para a 
aprendizagem dos alunos. 
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Os momentos presenciais revelam muito da fidedignidade da instituição promotora do curso para 
todos os envolvidos no processo. Desse modo, quando desenvolvidos de forma inadequada, os 
momentos presenciais surtem um efeito perverso.  

A análise das percepções dos alunos acerca dos momentos presenciais nos mostrou que esses 
momentos não estão sendo desenvolvidos adequadamente, de modo que grande parte das 
possibilidades que poderiam surgir a partir do desenvolvimento adequado desses momentos acaba 
sendo desperdiçada. 

A realidade encontrada no polo de Mossoró contraria a ideia de que alunos que participam de 
encontros presenciais sentem-se motivados a aprender, a interagir, pois se sentem incluídos em uma 
turma. 

Ao invés de criar nos alunos a sensação de pertencimento a um grupo e a uma instituição, motivar 
os alunos e facilitar a construção de aprendizagens significativas, os encontros presenciais revelaram as 
fragilidades do curso, desmotivaram muitos alunos, geraram a sensação de abandono, favorecendo a 
evasão, que se mostrou muito elevada nesse polo (57,5%). 

Apesar das dificuldades apontadas pelos alunos devido à forma como ocorreram os momentos 
presenciais, não desejamos concluir esse trabalho apresentando receitas que poderiam resolver os 
graves problemas enfrentados pelo polo de Mossoró no desenvolvimento dessa estratégia, tão 
importante para o funcionamento do curso. 

Ao invés disso, iremos destacar as sugestões oferecidas pelos próprios alunos para que haja uma 
melhoria na qualidade dos momentos presenciais.  

Dois (20%) ressaltaram a importância da utilização da videoconferência, pois, interagindo ao vivo 
com o professor, poderiam dirimir as dúvidas com mais facilidade. Os alunos (30,0%) também 
destacaram a necessidade de um planejamento adequado dos momentos presencias, por parte da 
coordenação do polo. 

Todavia, a medida que mais esteve presente nas respostas dos alunos (80,0%) foi a da 
disponibilidade de um tutor presencial que cumprisse o papel de orientá-los em seu processo de 
aprendizagem, motivando-os e, junto com os professores e tutores a distância, articulando as atividades 
a serem desenvolvidas nos encontros presenciais. 

Com essas ações, o polo de Mossoró do IFRN poderia minimizar os problemas apresentados pelos 
momentos presenciais, garantindo que essa importante estratégia de trabalho contribua para o 
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos da EaD nesse polo. 
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RESUMO 

 

A comunidade do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IFPB – Campus Picuí, localizado no 
Seridó Oriental Paraibano, tem enfrentado uma série de mudanças de cunho ambiental. Existindo há 
apenas dois anos, o Campus que faz parte da expansão II da Rede Federal de Educação tem se deparado 
com o processo de construção de consciência ambiental proporcionada pela influência do Projeto de 
Extensão (PROBEX): Promovendo a Sustentabilidade através da Educação: Ações de Mobilização 
Ambiental no IFPB - Campus Picuí.   Nesse sentido, esse trabalho trata-se de uma pesquisa ação 
envolvendo  alunos,  servidores  e  professores,  e  tem como  principal  objetivo  implantar  e  consolidar 
práticas de educação ambiental no IFPB Campus Picuí. O trabalho está em desenvolvimento e baseia-se 
em uma metodologia participativa, onde os alunos integrantes do Projeto estão sendo capacitados 
para fornecer suporte à realização de atividades de divulgação, elaboração de pesquisas, e definições de 
ações de intervenção ambiental. Através colagem de cartazes, divulgação de panfletos, quantificação de 
lixo em sala, e interação com a Direção do Campus, identificou-se que os alunos têm despertado a 
consciência para  os  problemas  enfrentados  na  Comunidade  e  tem  colaborado  com  a  diminuição  
do  uso  de descartáveis; por sua vez a Direção do Campus tem somado esforços para aquisição de 
garrafas de água e compartimentos ecológicos para destinação e separação do lixo reciclável. O projeto 
não está finalizado e tem como proposta a expansão das atividades para a Rede Municipal de Educação 
da cidade. 

 

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Mobilização, IFPB – Campus Picuí. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente o IFPB – Campus Picuí está passando por uma série de acontecimentos que tem 
despertado a atenção dos professores do Campus. Os alunos, principalmente os do Ensino Técnico 
Integrado, têm apresentando comportamento não educativo em relação às questões ambientais diárias, 
como por exemplo, jogar o lixo restante do lanche no lixo; ou beber água, ao longo do dia, em vários 
copos descartáveis diferentes, promovendo um desperdício enorme ao meio ambiente, causando 
desconforto ambiental no ambiente de aprendizado, e também e prejuízos de ordem financeira. 

 

Nesse sentido, Pádua e Tabanés (1998) revelam que a educação ambiental pode propiciar 
aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, estimulando 
uma maior integração dos indivíduos com o meio ambiente. Para tanto, para que o estudante 
desenvolva essas habilidades é preciso envolvê-lo em ações individuais e coletivas, orientadas pelos 
professores, processo favorecido por uma metodologia participativa (DIB-FERREIRA, 2002), englobando 
uma perspectiva multidisciplinar. 

 

Diante  dessa  perspectiva, foi  aprovado  como  parte das  atividades  de  Extensão  do  IFPB  - 
Campus Picuí, o Projeto de Extensão (PROBEX) entitulado de: “Promovendo a Sustentabilidade através 
da Educação: Ações de Mobilização Ambiental no IFPB - Campus Picuí”, cujo objetivo foi implantar e 
consolidar práticas de educação ambiental na Comunidade do IFPB no Campus de Picuí, e expandí-las 
para a Rede de Educação Municipal de Picuí. 

 
2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nos últimos anos, a discussão sobre a educação ambiental ganha espaço nos variados setores 
da sociedade  (PHILIPPI  JR.  e  PELICIONI,  2005)  com  a  implantação  de  inúmeras  iniciativas,  desde 
pequenas ações pontuais até projetos envolvendo grandes esferas da sociedade. 

 

O tema tem se destacado nos debates educacionais com a inclusão de propostas na prática 
educativa dos diversos componentes curriculares dos ensinos fundamental e médio, uma vez que, pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira LDB/96 (BRASIL, 1996), passou-se a considerar a 
compreensão do ambiente natural como fundamental para a educação básica. A Lei no  9795/99, 
que institui a política nacional de educação ambiental, menciona que ela é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (BRASIL, 1999). 

 

Alguns autores ao discutirem a prática educativa relacionada à educação ambiental 
apontam para propostas pedagógicas centradas na sensibilização, conscientização, mudanças 
comportamentais, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação, formação do cidadão 
atuante, entre outras (REIGOTA, 1998; LUCAS, 1980/81; TOMAZELLO e FERREIRA, 2001), em 
concordância com a lei que dispõe sobre educação ambiental. 

 

Carvalho (2000) ressalta o processo educativo, reconhecido pelos diferentes setores 
sociais, como responsável para provocar mudanças e alterar o atual quadro de degradação do ambiente.  
A educação ambiental na prática educativa também é ressaltada como condição para reflexão 
sobre o assunto com ações orientadas em projetos e em processos de participação que levem à 
autoconfiança e ao comprometimento pessoal com a proteção ambiental (DIAS, 1992 e RUY, 2004). 

 

Baseado nos argumentos acima, e observando a conjuntura atual do IFPB Campus Picuí, 
desenvolve-se a necessidade de buscar ferramentas para conscientização ambiental dos discentes 
matriculados, servidores, técnicos e professores, uma vez que, como o Campus é recente, e faz parte da 
II Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, a comunidade pioneira do IFPB – Campus Picuí, 
não  possui  conhecimentos  embasados  e  exemplificados  acerca  das  práticas  básicas  de  
educação ambiental, como reciclagem e aproveitamento de resíduos, conservação do meio ambiente, 
e consumo sustentável de água. 

 

Essa mesma realidade também faz parte dos moradores da Cidade de Picuí, que não possuem 
identificação com as práticas ambientais, como exemplo, a falta de compartimentos para disposição 
de lixo instalados em pontos estratégicos da cidade, a ausência de políticas públicas que 
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promovam o desenvolvimento da coleta seletiva de resíduos, e conseqüentemente a reciclagem 
desses produtos; e a instalação de um lixão urbano nas proximidades da cidade. 

 
3. METODOLOGIA 

 

O trabalho baseia-se em uma metodologia participativa, onde os alunos integrantes do 
Projeto de Extensão estão sendo capacitados para fornecer suporte à realização de atividades previstas 
no projeto. 

 

Na primeira etapa os alunos foram responsáveis por aprofundar os temas Educação Ambiental, 
Sustentabilidade e Reciclagem, realizando pesquisas bibliográficas acerca dos temas em nível mundial, 
estadual, e local. 

 

Com o objetivo de promover a interdisciplinaridade no IFPB, foram realizadas reuniões com os 
professores de diferentes disciplinas, com objetivo de traçar assuntos comuns para serem abordados 
durante o Projeto. O Projeto teve sua divulgação por meio da colagem de cartazes nos murais da 
Instituição, e através de panfletagens nas salas de aula. 

 

Com o intuito de quantificar o desperdício semanal no IFPB – Campi Picuí, foram coletados 
diariamente, na primeira semana do mês de Abril de 2011, o lixo resultante das salas de aula do Ensino 
Técnico Integrado das Turmas do 1º e 2º ano de Edificações e Suporte e Manutenção em Equipamentos 
de Informática, ambas cada uma com cerca de 40 alunos. Foram definidas duas classes principais de lixo 
recicláveis para serem utilizadas: folhas e copos descartáveis, que foram separados e contabilizados. 

 

Em  parceria  com  a  Direção  do  IFPB  –  Campus  Picuí,  foram  lançados  dois  projetos  sob 
influência das ações de mobilização ambiental. A primeira foi à aquisição de lixeiras ecológicas, e a outra 
foi à aquisição de garrafas de água. 

 
4. RESULTADOS  PARCIAIS 

 

No aprofundamento dos temas Educação Ambiental, Sustentabilidade e Reciclagem foram 
levantados diversos trabalhos desenvolvidos, e em desenvolvimento.  Eles foram fundamentais para o 
entendimento das dimensões de pesquisa, ensino e extensão 

 

Ao interagir com os professores de Língua Portuguesa, Geografia, Química e História, foi 
sugerido a divulgação do projeto e de temas relacionados à questão do meio ambiente, a confecção de 
vários tipos diferentes de cartazes envolvendo o assunto. 

 

Os cartazes foram elaborados, e a etapa de colagem despertou o interesse da 
comunidade discente principalmente pelas cores utilizadas e pelas mensagens abordadas (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1- Alunos do IFPB Picuí diante da proposta de conscientização ambiental. 
 

Foram feitas algumas logomarcas envolvendo as temáticas: atitudes corretas de preservação 
ambiental, uso racional da água, e uso consciente e cuidados com as instalações do IFPB – Campus Picuí 
(Figura 2). 
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Figura 2 – Logotipos: (a) ressaltando o uso racional de água; (b) reforçando o cuidado que devemos ter com 
nossa casa o IFPB – Campus  Picuí; (c) realçando a necessidades de espalhar atitudes saudáveis, verdes; (d) 

incentivando  alunos a difundirem idéias conscientes. 
 

Foram feitas panfletagens nas salas de aula do Ensino Médio Integrado no período da manhã, no 
Ensino Técnico Subsequente durante a tarde, e nas diversas coordenações instaladas na estrutura do 

IFPB 
– Picuí. O panfleto elaborado e distribuído teve a temática: “Preserve a nossa casa” (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3 – Panfleto preserve nossa casa. 
 

A partir da contagem do lixo coletado nas salas de aula das turmas pertencentes ao Ensino 
Técnico  Integrado, foi possível traçar  os  perfis de comportamento  e desperdício referentes.  Com o 
material separado e contabilizado foram construídos gráficos demonstrativos e uma tabela contento 
a média dos valores desperdiçados. 
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Os Gráficos 1 e 2 mostram os desperdícios de papel e descartáveis durante a primeira 
semana do mês de Abril de 2011, ocorrido nas turmas do 1º ano do Ensino Médio. 

 
Gráfico 1 – Desperdício semanal de papel - 1º Ano. 

 

 
 

 
 

Gráfico 2 – Desperdício de descartáveis - 1º Ano. 
 

 
 

Por sua vez os Gráficos 3 e 4 são referentes aos dados de desperdícios de papel e descartáveis 
ocorrido nas turmas do 2º ano do Ensino Médio, ambos coletados durante a primeira semana do mês de 
Abril de 2011. 

 
Gráfico 3 – Desperdício semanal de papel - 2º Ano. 
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Gráfico 4 – Desperdício de descartáveis - 2º Ano. 

 

 
 
 

Os Gráficos 1 e 3 indicam que tanto as turmas do 1º Ano, quanto às turmas do 2º Ano não se 
preocupam com a quantidade de folhas desperdiçadas em sala de aula. Ao analisar os dados 
representados nos gráficos verifica-se que o pico do desperdício de papel acontece nas quartas e 
quintas. Esses dados correlacionam-se diretamente com as matérias que são ministradas nesses dias, 
e que fazem parte das disciplinas cujo aluno precisa utilizar caderno para realizar diversos tipos de 
cálculos (Matemática, Química, Física, e Topografia), e conseqüentemente acaba rasurando várias folhas, 
sem a consciência de reaproveitá-las. 

 

Pode-se  notar  que  em  ambas  as  turmas,  durante  o  desenvolver  da  semana,  ocorre  uma 
diminuição do desperdício de folhas, de forma gradual do início (segunda-feira) para o fim da semana 
(sábado). E que as turmas de Edificações desperdiçam mais papel do que as de Informática. 

 

Ao analisar os Gráficos 2 e 4 nota-se que as turmas não apresentam um consumo irregular de 
copos descartáveis. Pode-se atribuir essa realidade mediante a diminuição na distribuição de copos 
descartáveis pela Direção do IFPB no Campus. A partir do momento em que houve a diminuição de 
copos os alunos passaram a transportar seus próprios copos e garrafas para a Instituição. 

 

Ainda sim, as estatísticas revelam que nas turmas do 1º Ano do Ensino Integrado a 
quantidade de copos jogados fora comporta-se de forma inversamente proporcional ao comparar as 
duas turmas ao longo da semana, quase sempre alternando valores entre 1 copo e nenhum copo. Já nas 
turmas do 2º Ano existe um maior desperdício no início da semana tendendo a diminuição ao 
aproximar-se o fim da semana. 

 

Na Tabela 1 encontra-se a média dos valores de papel e de descartáveis contabilizados para as 
Turmas do Ensino Integrado. 

 
Tabela 1 – Média do desperdício de lixo. 

 

 
DESPERDÍCIO PAPEL   DESPERDÍCIO 

DESCARTAVEIS 
 

TURMAS 1º Ano 2º Ano 1º Ano 2º Ano 
Edificações 22,4 11,2 1,2 3,4 
Informática 18,2 7,4 0,6 1,2 

 

A Tabela 1 revela que ao levar em consideração o desperdício de folhas, nota-se uma 
maior quantidade produzida pelas turmas do 1º ano, em consideração as turmas do 2º ano. Quando 
analisa-se o desperdício de descartáveis, os valores se comportam de forma contrária, ainda que em 
pequenas proporções, as turmas do 2º ano conseguem estragar mais copos do que as do 1º ano. 

 

A Tabela 1 mostra ainda que de forma geral as turmas de Edificações produzem uma 
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quantidade maior de lixo quando comparadas as turmas Informática. 
O diálogo junto à direção do IFPB proporcionou duas ações pertinentes no processo de inclusão 

ambiental a ser desenvolvido no Campus de Picuí. 
 

A primeira foi à efetiva participação no processo de licitação e compra das lixeiras ecológicas 
que serão destinadas a coleta dos lixos recicláveis. As lixeiras foram definidas de acordo com a Resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) Nº 275 de 25 de abril 2001, que estabelecem o 
código e as cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores de lixo. 

 

O Quadro 1 mostra as lixeiras selecionadas para participação do processo de compra. 
 

Quadro 1 – Especificações dos compartimentos destinados a coleta de lixo no IFPB – Campus Picuí. 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE RESÍDUOS COR 
Lixeira plástica 60 litros 20  

 
Papel/papelão 

 
 

Azul Coletora plástica 240 litros 1 
Coletora plástica 700 litros 1 

Lixeira plástica 60 litros 20  
 

Plástico 

 
 

Vermelho Coletora plástica 240 litros 1 
Coletora plástica 700 litros 1 

Lixeira plástica 60 litros 9  
 

Vidro 

 
 

Verde Coletora plástica 240 litros 1 
Coletora plástica 700 litros 1 

Lixeira plástica 60 litros 9  
 

Metal 

 
 

Amarelo Coletora plástica 240 litros 1 
Coletora plástica 700 litros 1 

Lixeira plástica 60 litros 17  
Resíduo não 

reciclável 

 
 

Cinza Coletora plástica 240 litros 1 
Coletora plástica 700 litros 1 

Lixeira plástica 60 litros 10  
Resíduos 
orgânicos 

 
 

Marrom Coletora plástica 240 litros 1 
Coletora plástica 700 litros 1 

Coletora plástica 30 litros 3 Pilhas e baterias Laranja 

Coletora plástica 15 litros 165 Recicláves diversos Não especificada 
 

 
O segundo foi à participação no processo de aquisição das garrafas de água para serem 

distribuídas junto aos alunos matriculados no Campus. Esse processo já teve seu início, e foram licitadas 
3.000 garrafas plásticas com capacidade de transportar 300 ml de água. O processo já tem comprador e 
o 
produto está passando por avaliações da Direção Geral para posteriormente ser efetuada a compra. 
As garrafas são de suma importância, pois vão sanar a distribuição de descartáveis, auxiliar na redução 
da quantidade de lixo gerada e proporcionar o aprendizado voltado ao reuso consciente de recipientes. 

 
5. CONCLUSÕES 

 

As ações de mobilização ambiental realizadas já conseguiram surtir efeito pretendido. Os alunos 
se ambientaram com a realidade enfrentada, e começam a questionar-se como instrumentos atores no 
processo de ensino-aprendizagem tendo em vista fins ambientais. 

 

As estatísticas analisadas são de fundamental importância para a construção de intervenções 
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urgentes nas turmas do 1º Ano de Edificações e Suporte e Manutenção de Equipamentos de 
Informática do Ensino Técnico Integrado. Percebe-se a necessidade de abordar enfaticamente a 
problemática do desperdício de papel nessas turmas, uma vez que as mesmas não dão indícios que 
reutilizam papel com facilidade. 

 

No processo de expansão de Ações de Mobilizações no Campus considera-se importante a 
interação junto a Direção Geral no momento da definição de duas ações que irão proporcionar o 
ambiente favorável a adoção de hábitos ambientalmente corretos e salutares, como dispor do seu 
próprio recipiente para transportar água,   evitando desperdícios considerável de descartáveis; bem 
como incentivando o aluno  a  destinar  adequadamente  o  lixo  gerado  em  compartimentos corretos,  
facilitando o reaproveitamento do mesmo, uma vez que já estarão separadas nas lixeiras coletoras. 

 

De  forma  geral,  os  alunos  têm  adquirido  gradativamente  a  consciência  de  que  precisam 
modificar suas atitudes para preservar o local de convivência mútuo, à Instituição IFPB – Campus Picuí. 

 

O Projeto caminha para sua finalização, e avança para a produção de materiais demonstrativos 
e explicativos, que serão utilizados para transcrição das atividades de mobilização em um novo projeto, 
que irá procurar atingir com mais ênfase os três níveis de ensino: integrado, técnico e superior; e buscará 
a formação de parceiros para criação de uma sala ambiental didática informatizada móvel que abordará 
jogos, filmes e dinâmicas com a proposta de expansão das atividades de Mobilização Ambiental para 
Escolas da Rede Municipal de Educação. 
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RESUMO 

O presente texto apresenta resultados de um projeto sobre o uso da internet segura, com apoio do 
CNPq, realizado com os usuários do Ponto de Cultura Alafia, uma unidade de inclusão digital situada no 
município de Santo Amaro-Bahia, cidade com população majoritária de afrodescendentes. Inicialmente 
discutimos o conceito de cyberbullying, cyberracismo e a criminalização de práticas de preconceito e 
discriminação no ambiente virtual, para problematizar resultados de uma pesquisa, que identificou 
atitudes e comportamentos dos usuários, orientando ações pedagógicas para uso seguro da internet. 
Neste sentido, a pesquisa e as ações educativas foram proporcionadas por um olhar investigativo sobre 
o campo de interseção da educação e a inclusão digital. Por isso, entende-se que a proposta 
metodológica para o seu desenvolvimento se situa numa abordagem qualitativa e quantitativa, uma vez 
que descreve a complexidade dos usos da rede internet entre jovens e adultos. Foi utilizada a 
observação participante e entrevista semi-estruturada associada e grupo focal, visando o 
desenvolvimento e ressignificação das discussões entre os sujeitos envolvidos na pesquisa. Resultados 
possibilitaram aos alunos do instituto refletir sobre o papel do professor, despertando-os não só para o 
ensino, mas também para o compromisso  com a comunidade local na solução de problemas sociais, 
contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Por outro lado, realizamos processos formativos para 
comunidade, acima de tudo de caráter humanístico, reconhecendo sua história, sua cultura, sua política 
e a capacidade inventiva do ser humano e suas relações com o mundo. 

Palavras-chave: cyberbullying, inclusão digital, afrodescendência.  
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1. INTRODUÇÃO 

A internet hoje, dada a expansão das redes sociais, gera novas formas de interações e 
subjetividades que trazem inúmeros benefícios a crianças e adolescentes. No entanto, assim como 
funciona potencialmente como espaço de inventividade e aprendizagens importantes, ela também tem 
servido como espaço de práticas criminais; a SaferNet Brasil recebe uma média de 2500 denúncias 
(totais) por dia envolvendo páginas contendo evidências de pornografia infantil ou pedofilia, racismo, 
neonazismo, intolerância religiosa, apologia e incitação a crimes contra a vida, homofobia.  

Desse modo, o reconhecimento da dimensão e dos efeitos da violência virtual tem implicado 
no aumento da nossa preocupação no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia em 
constituir ações educativas para uso da internet segura com a comunidade, onde se encontra um 
campus deste referido instituto, no Município de Santo Amaro, uma cidade que preserva a cultura e 
tradições da matriz africana. 

Aliado a perspectiva histórica que o município possui, desde sua arquitetura colonial, às suas 
tradições culturais tais como festas religiosas, a cidade possui o Ponto de Cultura ALAFIÁ, é mantido pelo 
Governo Federal através de convênio entre Ministério da Cultura e o Terreiro de candomblé ILÊ AXÉ OJU 
ONIRÊ que desenvolve cursos para comunidades carentes do bairro e povo do candomblé do demais 
terreiros do município. No espaço são desenvolvidos estudos oficinas, palestras e seminários, buscando 
os diversos aspectos como afrodescendência, cultos e festa populares, matriz africanas, religião, línguas 
nativas, direitos humanos e artes (teatro, dança e musica). Assim, existe um forte trabalho com a difusão 
e a preservação da cultura afro-brasileira.  

É neste contexto que desenvolvemos o projeto ações educativas para uso da internet segura, 
com apoio do CNPq para projetos de inclusão digital e social. Com este projeto, realizamos pesquisas e 
proposições educacionais, com uso de software livre, que permitem aos usuários do Ponto de Cultura 
Alafia ressignificar saberes, divulgar a cultura afro-brasileira localmente e globalmente, promovendo 
inclusão digital com responsabilidade sobre o uso seguro da rede mundial de computadores, para 
prevenção de cyberracismo, intolerância religiosa, pedofilia, homofobia e a violência virtual; ao mesmo 
tempo, formamos os alunos do curso de licenciatura em computação, bolsistas de apoio de difusão 
apoio à difusão do conhecimento do CNPq - Nível B para que tenham a compreensão do papel social da 
instituição que estudam, promoção de uma prática educativa que leve em conta as características de sua 
comunidade, façam uso das novas linguagens e tecnologias ao domínio do conhecimento pedagógico, 
analise, produza e utilize materiais e recursos para utilização didática em projetos de inclusão digital com 
software livre.  

O texto que se segue, apresenta resultados deste projeto, discute o conceito de cyberbullying, 
cyberracismo e a criminalização de práticas de preconceito e discriminação no ambiente virtual, 
apresenta resultados de uma pesquisa realizada com os usuários do Ponto de Cultura Alafiá, para 
identificar atitudes e comportamentos nesta unidade de inclusão digital, orientando ações pedagógicas 
para uso seguro da internet.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

03120312



As transformações tecnológicas que estruturam a nossa sociedade têm desencadeado 
significativas alterações na produção da economia, da cultura e nos modos de percepção. Com isso, 
surgem outras referências para a constituição dos processos de subjetivação do homem 
contemporâneo. 

Agora, estruturados pelas tecnologias, os sujeitos reelaboram suas formas de se relacionar 
com o tempo e o espaço, criam novas maneiras de socialização em rede. A interação mediada pelo 
computador tem contribuído para transformar o modo como esses indivíduos constituem a si mesmos, 
e modulam suas identidades a partir da relação com o outro.  

Redes sociais1, blogs, caderno digital que permite a publicação rápida na Web dos chamados 
artigos ou post, os fotologs, álbuns digitais que também comportam a publicação e armazenamento de 
fotos na Web, são espaços de “digitalização da vida cotidiana”, são meios que promovem formatos de 
exposição da vida íntima e privada. Assim, bancos de dados, programas computacionais de coleta e 
processamento de informação expõem as ações e comportamentos de inúmeros indivíduos a uma 
vigilância quase que contínua. Neste sentido, o debate em torno da violação dos direitos humanos2 por 
meio das tecnologias tem ganhado muita importância na sociedade contemporânea.  

O surgimento do cyberbullying, termo ainda pouco estudado no Brasil em sua dinâmica e 
amplitude, configura-se numa prática de violência realizada por um indivíduo, que humilha, intimida, ou 
assedia outro indivíduo, ou grupos de indivíduos, por meio das tecnologias digitais.  

Para Rocha (2011, p.14) o cyberbullying é identificado como práticas criminais, que geralmente 
envolvem calúnia, um ato de imputação falsa, que ofende a reputação ou o crédito de alguém; 
difamação, que é levar ao conhecimento de outras pessoas fato ofensivo à reputação de alguém; injúria 
que é insultar, ofender a dignidade ou a honra de alguém, e ameaça que é ameaçar alguém, por 
palavras, escrita, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Todos 
quatro estão previstos no Código Penal Brasileiro, nos arts. 138, 139 e 140, 147, com penas que variam 
de três a três anos de prisão e multa.   

Temos ainda o crime de falsa identidade, que é de atribuir a si próprio, ou a outra pessoa, 
diferente identidade com o intuito de obter vantagem própria ou alheia, e causar dano a alguém, revisto 
no art. 307 do Código Penal Brasileiro, com pena de três meses a um ano de prisão.   

Ou ainda, crimes resultantes de preconceito, ou descriminação em razão da raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional, previsto na Lei nº 9.459, de13 de maio de 1997 que altera os arts. 1º e 
20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou 
de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e tem  
reclusão de um a três anos e multa. O cyberracismo, uma prática de racismo praticado na internet hoje 
se configura entre os principais crimes virtuais.  

Os crimes de discriminação com base na orientação sexual (seja ela sobre homossexuais, 
heterossexuais ou bissexuais) ainda dependem da aprovação do projeto de lei que tramita no senado, 

1 Para Primo (2007), essas redes se constituem a partir de um conjunto de pessoas (ou organizações) 
conectadas por relações sociais, como amizades, trabalho conjunto ou intercâmbio de informações, mediadas pelo 
computador. 

2  Direitos Humanos, aqui, são entendidos como direitos inerentes à pessoa humana, que visam resguardar a 
sua integridade física e psicológica perante seus semelhantes e perante o Estado em geral, de forma a limitar os 
poderes das autoridades, garantindo, assim, o bem-estar social através da igualdade, fraternidade e da proibição de 
qualquer espécie de discriminação.
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sob o nº 122/2006 e propõe a criminalização dos preconceitos motivados pela orientação sexual ou pela 
identidade de gênero equiparando-os aos demais preconceitos já objeto de leis apresentadas no 
parágrafo anterior.   

Como se sabe, a Constituição de 1988 proíbe qualquer forma de discriminação de maneira 
genérica; neste sentido, define como objetivo fundamental da República em seu art. 3º, IV o de 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras 
formas de discriminação”. A expressão "quaisquer outras formas" refere-se a todas as formas de 
discriminação, inclusive as de orientação sexual ou identidade de gênero.   

Uma pesquisa feita pela SaferNet em 2010, sobre hábitos de navegação, em vários estados do 
Brasil, revelou que 13% dos estudantes adolescentes já publicaram fotos intimas na internet ou as 
enviaram por e-mail ou celular pelo menos uma vez uma vez na vida e mais 39% publicaram ou 
enviaram as fotos íntimas por mais de cinco vezes. Na mesma pesquisa, foi constatado que 38% dos 
jovens já foram vítimas de cyberbullying e 44% disseram que os amigos já foram vítimas de 
humilhações, piadas agressivas e ofensas (também cyberbullying) ao menos uma vez. 

Por outro lado, a adesão de adolescentes em redes sociais tais como Orkut, Facebook entre 
outras, tem sido majoritária de  brasileiros, no caso do Orkut, 54,47% dos usuários no Brasil possuem 
entre 18 e 25, segundo dados do próprio Google divulgados em dezembro de 2010.   

3. METODOLOGIA  

Com efeito, as tecnologias da informação e comunicação, as inovações digitais constituem os 
fundamentos basilares, de desenvolvimento de nossa sociedade hoje. Cada uma dessas inovações traz 
consigo especificidades que lhe é inerente e também sua intrínseca relação entre si.  

As escolhas teóricas para dialogar com as dinâmicas concretas desta proposta foram 
orientadas pelo interesse e posicionamento com relação aos objetivos propostos. Torna-se, então, 
imperioso compreender a dinâmica complexa em que ocorre tal processo pela consideração de que os 
diferentes espaços de práticas que estruturam a vida social são igualmente espaços de formas de 
conhecimento que não podem ser reduzidos, respectivamente, nem ao conhecimento científico ou 
formal sancionado por instituições científicas ou acadêmicas.  

Neste sentido o projeto estabeleceu um olhar investigativo sobre o campo da cultura, da 
história, da educação com as tecnologias de informação e comunicação. Por isso, entende-se que a 
proposta metodológica para o seu desenvolvimento se situa numa abordagem qualitativa e 
quantitativa, ambas descrevem a complexidade dos usos da rede internet entre jovens e adultos 
usuários do ponto de cultura, inicialmente analisará a interação de certas variáveis, compreenderá e 
classificará processos dinâmicos vividos por esse grupo social.  

Foi utilizada a observação participante e entrevista semi-estruturada associada e grupo focal, 
visando o desenvolvimento e ressignificação das discussões junto aos usuários do ponto de cultura 
ALAFIÁ. A observação participante foi escolhida pelo fato de propiciar rápido acesso a dados sobre 
situações habituais em que os membros das comunidades se encontram envolvidos, possibilita o acesso 
a dados que o grupo considera de domínio privado bem como, captar as palavras de esclarecimento que 
acompanham o comportamento dos observados.  

Para fundamentar a entrevista buscamos suporte em Richardson (1989), o qual considera que 
esse recurso pode oferecer indicadores adequados às variáveis em exame, além de propiciar aos 
entrevistados exprimir com clareza questões da sua experiência a respeito do referido projeto, 
“revelando tanto a singularidade quanto a historicidade dos atos, concepções e ideias”. 
(CHIZZOTTI,1998, p.93). 
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Assim, os sujeitos partícipes desse projeto, não são vistos como seres passivos e 
contemplativos, mas como sujeitos que dão corpo e vida às experiências concretas e os desafios que se 
coloca no seu enfrentamento. A escuta dessas múltiplas vozes leva em conta o fato de que a palavra do 
outro possui um caráter enunciativo, não devendo, ser tratado como um mero comportamento e sim 
resultado de uma polifonia, pressuposto básico da heterogeneidade. Essa escolha, leva em conta, a 
complexidade do objeto e seus referenciais associados.  

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

Dados da pesquisa sobre atitudes e comportamento dos usuários nos relevaram significativos 
resultados. Através da metodologia de pesquisa quantitativa e qualitativa, realizamos entrevista semi-
estruturada, por meio de 49 questionários, respondidos pelo grupo que acessam a rede internet, 
fizemos ainda observação participante em outros momentos de acesso e socialização no Ponto de 
Cultura Alafiá. Assim, foi possível identificar o perfil deste usuário, e a política de utilização. Entre estas 
questões, quem é esse usuário? Gênero, etnia, idade, atividade, periodicidade de acesso à rede, quais as 
suas principais navegações, facilidades e/ou dificuldades na utilização de software livre, etc.  

Descobrimos, pois que o 63% destes usuários são do sexo feminino, contra 37% do sexo 
masculino. Dos 49 entrevistados, 78% se declararam negros, 18% pardos, 4% amarela, nenhum registro 
de indígena e caucasiano (branco). Esse grupo é formado de crianças, jovens e adultos, variando de 12 a 
52 anos. 84% são estudantes de escolas públicas, contra 16% que não frequentam escolas. 71% dos 
alunos estudantes estão no ensino fundamental e 12% estão no ensino médio.  

Quando perguntados se conheciam a instituição de ensino IFBA (com quase 5 anos no 
município), 59% disseram que não conhecia, mesmo quando foram indagados sobre a antiga sigla 
CEFET, eles reafirmaram, nunca tinha ouvido falar na cidade desta instituição. Isto nos fez refletir sobre 
o papel do trabalho do Instituto com a comunidade, precisamos estabelecer mais projetos e eventos 
que possam aproximar um número maior de pessoas para participarem de ações e programas. Os 39% 
que declararam saber sobre o instituto na cidade porque familiares trabalham no setor terceirizado, na 
limpeza ou segurança, ou porque tinha algum parente que estudava na instituição. Alguns declararam 
que nunca pensaram em estudar nesta instituição porque acham que não tem condições de fazer a 
seleção para ingresso, disseram também que os alunos de escolas privadas têm mais chance de passar 
no processo seletivo para fazer o ensino médio, profissionalizante ou superior. Esse dado revela que o 
IFBA para este grupo é um espaço de acesso restrito a uma parcela que ingressou nela por meio dos 
critérios de seleção meritocrática. Essa instituição é entendida a partir de uma lógica exclusivista, onde 
poucos possuem privilégio de acesso. Por outro lado, a sua vizinhança desprovida economicamente 
passa a ser vista como estranhos, já que não pertence ao grupo que tem acesso aos cursos.  

Dos 49 entrevistados, 34 não possui computador em casa, apenas 15 disseram que possuem 
computadores, destes, apenas 8 possui internet, 6 deles possui banda larga. Quando perguntados sobre 
a ausência de internet em casa, nos informaram que o serviço é caro em sua cidade e o baixo orçamento 
familiar não possibilita contratar internet em seus domicílios. Neste sentido, outro dado se relaciona 
com o baixo acesso a rede, 67% deles, só acessa internet uma vez por semana, além da falta rede em 
seus domicílios, os 10 computadores do Ponto de Cultura Alafiá, não consegue garantir acesso mais de 
uma vez por semana porque o número de usuários é bem maior que o de computadores.  

Sobre dificuldades com Software livre, sistema operacional utilizado no Ponto de Cultura 
Alafiá, 26 deles declararam que sentiram dificuldades para acessar o navegador de internet, outros 23 
disseram que nunca tiveram dificuldade com a configuração. Ao iniciar o projeto, esperávamos 
encontrar uma dificuldade maior para acessar o sistema operacional diferente do Windows, mas o fato 
de quase metade dos usuários não ter sentido tanta diferença entre os dois sistemas nos revela que 
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fazer inclusão digital com software livre não é obstáculo aos projetos desta natureza. Os softwares livres 
funcionam como formas alternativas para a inclusão digital, pois permitem adaptações, melhorias e 
distribuições, contrapondo-se a política de softwares proprietários. Como afirma Lima (2005, p.39) o 
software livre ”[…] é um software de computador escrito em código-fonte aberto, ou seja, linhas de 
código em modo de textos, escritos em computador que contêm todo o procedimento para o 
funcionamento do mesmo, onde todas as pessoas possam ter acesso às quatro liberdades”. Essa 
liberdade que afirma o autor são os princípios de prover democraticamente acesso a sociedade 
informacional, disponibilização de conteúdo a formação de uma sociedade em rede para que 
comunidades de baixa renda possam realmente se sentir incluídas socialmente.  

Sobre os tipos de acesso que os usuários realizam quando estão na internet, 19 deles 
afirmaram que entram no bate papo, além de acessarem ao mesmo tempo informações para trabalhos 
escolares, ou usam a rede ainda para ficarem informados das notícias da cidade e de seu estado. 
Perguntados se jogam no computador, 22 dos usuários afirmaram que costumar participar destas 
competições online. Sobre a participação em redes sociais na internet, 20 deles afirmaram que possui 
perfil em sites de relacionamento como o Orkut, MSN, entre outros.  

A respeito da segurança na internet, os entrevistados foram perguntados sobre quais 
informações eles acham insegura para postar nas redes sociais, afirmaram as fotos íntimas, números de 
documentos, número de telefone, entre outros. Sobre convites de desconhecidos para fazer parte de 
suas redes sociais 7 dos entrevistados disseram que já aceitaram adicionar pessoas desconhecidas do 
seu convívio social nas redes sociais. Este último indicador nos orientou durante o período de abril a 
junho a estabelecer oficinas sobre o uso da internet segura, promovemos atividades interdisciplinares 
com professores da área de ciências humanas do próprio Instituto para promoção de debates 
sociológicos, filosóficos e históricos sobre cultura afro-brasileira e história do Brasil e Bahia. Elaboramos 
conjuntamente cartilhas digitais com medidas preventivas para uso seguro da internet, formação para 
os multiplicadores da proposta de inclusão digital e prevenção de crimes virtuais na  comunidade. Com 
isto, promovemos inclusão digital e o uso livre da tecnologia da informação, como a garantia da 
privacidade e da segurança digital do cidadão, além da inserção na sociedade da informação e 
fortalecimento do desenvolvimento local. 

Apenas um dos entrevistados foi vítima de calúnia e difamação em um site de relacionamento, 
o Orkut. O usuário perguntado se conhecia os meios para prestar queixa sobre a violência virtual sofrida, 
o mesmo desconhecia os caminhos para denunciar. Este dado nos indicou também a necessidade de 
trabalhar com os enquadramentos jurídicos dos casos de calunia e difamação na internet, além da 
prevenção deste tipo de agressão no meio virtual. Sabemos que no Orkut as pessoas encontram um 
canal extremamente eficiente para poder extravasar suas desilusões, alegrias, frustrações e, 
principalmente, ódio e ressentimento com relação a alguém. Nas comunidades, fotos de professores 
recebem efeitos especiais negativos, internautas de maneira anônima ou não, os criticam sem qualquer 
censura, fazem votações on-line para humilhar o alvo de seus ataques. 

Essas comunidades afetam os usuários do site de forma sucessiva, e sua imagem é prejudicada 
e exposta a várias pessoas, que podem, inclusive, participar postando mensagens ofensivas. Esses 
comentários são lidos por uma quantidade grande de pessoas, criando e disseminando a má fama de 
alguém. Segundo (HINDUJA; PATCHIN, 2008, p.149),  

 

os efeitos negativos inerentes ao cyberbullying não são pequenas ou 
insignificantes, para  eles possuem um potencial para causar dano psicológico, 
emocional ou social grave. Quando o adolescente vivencia esta experiência, 
este dano pode resultar em violência, ferimentos e até a morte, além da 

03160316



criminalidade mais tarde tanto para iniciador, ou destinatário do assédio 
moral. 

 

Sendo assim, os efeitos do cyberbullying podem ser ainda mais graves que os efeitos das 
agressões físicas, pois têm potencial muito maior de macular a imagem das vítimas e, de certa forma, é 
mais seguro para os agressores, por conta do suposto anonimato da rede internet.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estes resultados indicam que o ponto de cultura tem promovido inclusão digital, num processo 
intenso de convivência entre comunidade e estudantes do IFBA. Verificamos que a exclusão digital ainda 
é obstáculo para famílias de baixa renda no Brasil. Se não tivéssemos os Pontos de Cultura os usuários 
não acessariam internet em outros espaços. Outra discussão fundamental é a preservação do bem 
público, fazer inclusão digital requer que os sujeitos possam refletir sobre a democratização destes 
computadores para a comunidade. Apesar do projeto não impor tempo limitado pelo sistema 
automaticamente, nem supervisão para realizar o controle, já que temos muita gente e poucos 
computadores, espera-se que a autogestão dessa utilização seja feita pelos usuários. Nossa concepção 
de inclusão perpassa pela necessidade de desenvolvimento da cidadania de cada um quanto aos direitos 
e deveres na utilização de bens públicos. Assim, estamos realizando campanhas educativas para se 
utilizar os terminais num período de 20 a 30 minutos para que se possa oportunizar um número maior 
de acesso aos computadores.  

Quando articulamos afrodescendência com inclusão digital estamos valorizando a cultura e 
história, assim como a identidade dos afro-brasileiros residentes no município de Santo Amaro. 
Acreditamos que estamos superando os usos instrumentalizadores das tecnologias. Pretendemos 
romper com o reducionismo de que para promover inclusão digital é preciso apenas oferecer acesso 
associado a “aulas de planilhas eletrônicas ou processamento de texto”.  

Espera-se com este projeto, que as redes sociais possam contribuir para a mobilização dos 
saberes, o reconhecimento das diferentes identidades e a articulação dos pensamentos que compõem a 
coletividade. Por isso, é possível que espaços de inclusão digital, contribuam com o debate sobre as 
relações sociais na internet e produção de violência nestes ambientes, para que possamos estabelecer 
compromisso mais ético, estabelecendo responsabilidades para com nossas atitudes e comportamentos 
na vida online, promovendo relações sociais sem preconceito e discriminação.  
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RESUMO 
Este artigo apresenta possibilidades de difusão do conhecimento científica oriundas dos projetos de 
pesquisa “Blog Anti-Plágio: Em defesa da ciência, da pesquisa e da criação” e “APLmob+design para 
estofados (Etapa 1)”. No primeiro prioriza-se a discussão sobre linguagem científica para difundir em 
formato virtual. No segundo desenvolve-se levantamento de dados sobre grupo de marceneiros no interior 
de Alagoas, para posteriormente difundir as reflexões daí resultantes no formato e-book. As duas ações 
integram atividades do Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares (IFAL/CNPq), cujo site 
está em fase de elaboração para garantir divulgação dos conhecimentos produzidos pelo conjunto de seus 
pesquisadores, para difundir ações científicas já desenvolvidas desde 2006. A pesquisa aqui apresentada é 
resultado de investigações bibliográficas a partir dos dados obtidos em pesquisas aplicadas. Os objetivos 
das duas pesquisas incluem elaboração e manutenção de blog e site com discussões que contemplem a 
reflexão científica. Neste artigo, inserimos a importância de difusão da plataforma Prezi como alternativa 
educomunicativa para estudantes e professores. A metodologia incluiu leituras, produções textuais e 
debates em grupo, além de análise de blogs. Os resultados iniciais indicam que as ferramentas virtuais 
potencializam a discussão científica e facilitam a criação de redes de debate.
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1 Professora do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Drª em Linguística (UFAL, 2005), Mestre em Educação 
(UFPB, 2001), Especialista em Literatura Brasileira (UFAL, 1992), membro do Grupo de Pesquisa Design e 
Estudos Interdisciplinares (CNPq) coordena as ações do Blog Anti-Plágio e do site do NPDesign. 
2 Bolsista PIBICIT do IFAL, aluno do curso técnico integrado em Administração e Projetos de Rede, membro do 
Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares (CNPq/IFAL), idealizador do site NPDesign. 
3 Bolsista PIBICIT do IFAL, aluno do curso técnico integrado em Administração e Projetos de Rede, membro do 
Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares (CNPq), idealizadora do site NPDesign. 
4 Bolsista do CNPq, aluna do curso superior tecnológico em Design de Interiores, membro do Grupo de Pesquisa 
Design e Estudos Interdisciplinares (CNPq/IFAL), integra a equipe do Blog Anti-Plágio. 
5 Aluna do curso técnico integrado em Administração e Projetos de Rede, pesquisadora voluntária do Grupo de 
Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares (CNPq/IFAL).

03190319



1. INTRODUÇÃO

As discussões fundadoras do campo educomunicativo no Brasil remontam há mais de uma 
década e iniciam uma nova fase que inclui maiores reflexões acerca do uso de ferramentas virtuais como 
estratégia para potencializar a difusão do conhecimento científico e ampliar potenciais de aprendizagem 
em aulas e outras ações educativas como mini-cursos e oficinas (BARZOTTO; GHILARDI, 1999; 
CITELLI, 2000; GAIA, 2001; SCHAUN, 2002). No entanto, é possível pensar práticas educomunicativas 
desde as aulas de Celestin Freinet, na França, e, na América Latina, a partir de Mario Kaplun, que criou o
termo educomunicador.  

Nesse sentido, as investigações aqui indicadas buscam indicar formatos de apresentações de 
conteúdos que transitem na rede mundial de computadores, mas que ainda requisitam de professores e 
alunos uma aprendizagem prévia que permita a sustentação dos argumentos e ideias com base em leituras
e reflexões. Esse estudo resulta de reflexões oriundas de duas pesquisas de iniciação científica que 
integram as ações do Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares. A construção de blogs 
requer estudos prévios, muitos dos quais disponíveis na rede virtual em linguagem acessível e objetiva, no 
entanto a manutenção dos conteúdos requer disciplina e estudos permanentes.  

O uso de tecnologias no ambiente escolar é um convite ao uso da informação e da comunicação, 
na prática. No entanto, conforme registram Ribas; Ribas; Pinho; Lahm (Internet) verifica-se ainda certa 
resistência “associada ao medo e receio de fazer um mau papel frente aos alunos”. Por outro lado, alguns 
professores se conformam com o uso de tecnologias, sem questionamentos, ao considerar que não 
existem alternativas possíveis. Acrescente-se que, na perspectiva da educomunicação, o uso de 
ferramentas tecnológicas não isenta professores e alunos de estudos sistemáticos em suas áreas de 
atuação, pois se constituem dialogicamente em garantia de aprendizagens significativas.

Desse modo o artigo estrutura-se nessa lógica e toma por fundamentação teórica autores que 
pensam sobre mundo virtual e sociedade, bem como as perspectivas educomunicativas, o que possibilita 
problematizar tanto forma quanto conteúdo.   

2. A LÓGICA DE BLOGS

Segundo indica Ferreira (2008), os primeiros blogs, que podem ser compreendidos como diários 
virtuais, portanto com necessária periodicidade regular, remontam do meio ao final da década de 90 do 
século XX. Atribui-se a Jorner Barger, em 1997, a criação do termo “weblog”, possível de ser entendida 
como blogsfera. Nessa perspectiva, a origem da palavra log remonta ao sentido de diário de capitão de 
navio e que na informática terá vínculo com o armazenamento de dados, o que resultou no termo weblog, 
com o sentido de diário na rede mundial de computadores. Posteriormente, abreviou-se o termo weblog 
apenas para blog. 

Inicialmente, os blogs foram usados por jovens para registros diários de ações cotidianas, o que 
foi migrado e ampliado em outras redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut. Mas, com a constante 
mudança no ciberespaço, os blogs atendem a outras necessidades. Educadores e alunos cada vez mais 
usam as ferramentas virtuais para se comunicarem e transmitirem conhecimento. Ter uma página virtual 
nem sempre é de fácil compreensão para quem deseje compartilhar experiências profissionais ou divulgar 
seu trabalho.

A proposta do blog Anti-Plágio é provocar uma reflexão, desde o seu leiaute inicial, sobre os 
improvisos, os erros e acertos que incluem o processo de desenvolvimento do pensamento crítico, até 
atingir sua organização de forma sistemática e lógica. Na perspectiva educomunicativa, é necessário 
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garantir prévias leituras sobre metodologia científica e outros temas de áreas afins que possibilitem gerar 
diálogos com atores e cenários sociais, conforme preconizou Souza (1999, p. 8).  

A análise de conjuntura, definida como “uma mistura de conhecimento e descoberta, é uma 
leitura especial da realidade e que se faz sempre em função de uma necessidade ou interesse [...]”, é uma 
ferramenta importante para equipes que desejem entender os movimentos em rede. Analisar conjunturas, 
inclusive do próprio espaço educativo, atualmente extrapolado para áreas não presenciais, requer 
enfrentar a complexidade de investigar detalhadamente situações determinadas, a partir do 
desenvolvimento de compreensões, sentidos e relações com base em dados informativos disponíveis em 
jornais, revistas, livros e outras mídias.  

Sustenta-se, com essa proposta analítica, a necessidade de pensar a ciência dentro da lógica 
social e, portanto, inserida em análises globais e locais, ou seja que indiquem parâmetros possíveis para 
sistematizar artigos, aulas e outros materiais pedagógicos que estão disponíveis na esfera virtual, mas sem 
sistematização e que possam ser utilizados como estratégia útil para difusão do fortalecimento científico. 
O presente estudo resulta tanto da prática do ensino da metodologia científica, quanto em experiências de 
voluntariado com jovens cientistas e que culminaram no projeto “Predadores da razão: o plágio na 
pesquisa acadêmica”, desenvolvido entre 2008 e 2009 no âmbito do curso Design de Interiores, no IFAL.
Ao migrar para a plataforma virtual se propõe a ampliar o debate e propor novas reflexões. Nesse sentido 
dialoga com outro projeto intitulado “Agência de notícia Ciênci@lagoas” (SANTOS, Internet), 
coordenado pela profª Drª Magnólia Rejane Andrade dos Santos, no âmbito da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL).  

O domínio da escrita científica por parte de professores e alunos, é um dos facilitadores anti-
plágio, já que incentiva a pensar por si próprio e, desse modo, produz reflexão crítica (GAIA, 2009). A 
popularização da Internet, ao mesmo tempo em que contribuiu para facilitar uma prática denominada 
“cópia/cola” também fortaleceu o potencial de identificação dessa conduta, seja através de sites de busca, 
seja através de softwares específicos. Estudos desse tipo têm a meta de colaborar na formação permanente 
de professores e estudantes e indicar a necessidade de registro das fontes originalmente lidas, bem como 
as diferentes etapas da aprendizagem da escrita científica. 

Desde Descartes (2003) não somente a dúvida passa a ser parte de um modo de entender o 
mundo, mas integra uma forma de sistematizá-lo, a partir de um método científico que estimule a 
curiosidade, na busca pela verdade. O processo de descoberta, como registra Silva (2003), é também um 
momento de assombro, ou seja, quando o sujeito não somente se admira e se espanta, mas também rompe 
com perspectivas anteriores, a partir das dúvidas e incertezas. A metodologia da pesquisa e suas múltiplas 
formas de aproximação da linguagem científica é uma das possibilidades de contribuição para (in)formar 
professores e alunos sobre a organização do pensamento, estratégia vital para a sociedade do 
conhecimento. 

Os estudos que resultam em práticas científicas e que na graduação estão presentes desde os 
trabalhos corriqueiros solicitados em sala de aula até o término do curso com o Trabalho de Conclusão do 
Curso (TCC), produções de artigos científicos, relatórios, etc. exigem atenção de professores e alunos 
para manter os aspectos mais relevantes da ciência: a originalidade e a autenticidade. Esse aprendizado 
científico nem sempre ocorre no Ensino Fundamental, o que resulta em conflitos vivenciados pelos jovens 
graduandos.  

A linguagem científica tem especificidades e requer tanto de estudantes quanto de professores, 
dedicação constante e regular aos estudos. Assim os alunos ao mesmo tempo em que aprendem termos 
técnicos e tecnológicos específicos da sua área de conhecimento, precisam também traduzir em 
metalinguagem os novos saberes, com indicação adequada das fontes a partir de normas organizadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). No entanto Andrade (2007, p. 30) indica que o 
trabalho acadêmico nem sempre pode ser classificado como científico, pois não apresentam “mais que 
síntese interpretativa de autores consagrados nas diversas áreas de estudo”, o que compromete, portanto, o 
caráter de originalidade. 
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A existência de espaços formais de reflexão que potencializem a difusão desse conhecimento 
torna-se, portanto fundamental no processo ensino-aprendizagem em todos os níveis, mas com ênfase no 
3º Grau, sobretudo no âmbito tecnológico, onde o foco prioritário desse processo implica saberes e rotinas 
formais do mundo do trabalho. Parte das dificuldades dos alunos no processo de reflexão científica reside 
na ausência de conhecimento que possibilite entender os elementos básicos da pesquisa, segundo Luna 
(1999), desde a formulação do problema de pesquisa até a seleção das fontes. 

A partir dos anos 80 do século XX, Weber (2008) verifica a importância de um enfrentamento 
teórico sobre educação, ciência e desenvolvimento social, como partes indissociáveis de um projeto 
amplo e nacional. O processo de globalização amplia a complexidade do problema e exige de estudantes e 
educadores a percepção ética do processo de construção de um conhecimento que esteja vinculado a 
práticas sociais e que construa significados coerentes com o campo científico.

Por estar na área da educomunicação (GAIA, 2001), o projeto de criação do Blog Anti-Plágio
prevê adoção de investigações com foco em livros, artigos e outros materiais de referência que priorizem 
aspectos metodológicos da escrita científica.  

O design inicial do Blog Anti-Plágio (Internet) incorpora a ideia de transformar o estudo em um 
momento relaxado, com a xícara de café, bolinhas de papel que indicam reflexões em processo, papel 
rabiscado etc., mas sem perder o foco das pesquisas (Figura 1):

Figura 1 – Design do blog Anti-Plágio

Conforme indica Rolemberg (2010), a cibercultura alia não somente informações técnicas e 
científicas, mas também o conjunto das redes sociais nas quais circulam as informações mais 
diversificadas possíveis. A proposta de um blog para difusão científica vincula-se ao objetivo de ampliar 
discussões além do momento presencial de aula, com informes, artigos adicionais que sejam indicados, 
mas não necessariamente lidos e distribuídos em formato impresso. O blog cumpre assim um papel de 
organizador de textos, mas ultrapassa essa questão, pois possibilita maior acessibilidade, desde que os 
grupos de alunos tenham acesso garantido a rede de computadores. Por apresentar linguagem simples e 
acessível, sua propagação foi facilitada.

A criação de um blog, segundo registra-se em Blogger (Internet) exige o cumprimento das 
seguintes etapas: criar uma conta na plataforma desejada; definir os dados do blog, tais como título e 
endereço; escolher o design e fazer a primeira publicação, dando prosseguimento posterior, com 
regularidade que garanta número de leitores e manutenção de diálogo crítico. 
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3. A PLATAFORMA PREZI.COM E E-BOOKS: PROPOSTA EDUCOMUNICATIVA

Desde os primórdios da história humana, difundir informações é uma das formas de ampliar o 
acesso ao conhecimento.  Os estudos filosóficos, da fase Greco-romana e a partir da descoberta da escrita, 
o modelo educacional que conhecemos hoje, começou a ser construído, mas a difusão existe desde a 
criação da linguagem, ainda na pré-história.  A difusão da imprensa e da fabricação de papel permitiu ao 
homem, conforme indica Castells (2003), em infra-estrutura mental cumulativa e baseada em 
conhecimento. 

Verifica-se no presente um modelo educacional baseado na oralidade, em plataformas 
impressas, mas também em plataformas virtuais. No entanto com o advento da Idade Mídia, verifica-se 
um maior destaque para a lógica virtual, por conta da sua potencialidade de multiplicar informações e 
ligar umas às outras. Para todos os meios é necessário que se saiba o que e como comunicar, tarefa que às 
vezes pode tornar-se um desafio. Cabe a quem comunica superar esses limites e sintetizar a mensagem, 
sem ignorar a necessidade de tratar o formato. Nesse sentido, o uso de imagens, vídeos, áudio, internet, 
enfim as múltiplas formas de difusão que acompanhem a evolução tecnológica.

Ainda que seja crescente o uso e a disponibilidade de novos meios de difusão, como por 
exemplo, os blogs, os sites, vídeos e outros materiais acessíveis na internet, as especializações restringem 
as formas de conhecimento. Isso resulta, paradoxalmente, em concentração de dados entre poucas 
pessoas, pois ao mesmo tempo em que há diferentes meios de abordagem e transferência comunicativa, 
existe também o desuso, ora por falta de compreensão, ora por ignorância, ora pela impossibilidade de 
organizar o tempo e sistematizar ideias.

Quanto à qualidade da comunicação, esta depende de três fatores: o comunicador (e aqui 
pensamos no professor e nos estudantes quando apresentam trabalhos, aulas, seminários, etc.), a 
mensagem e o meio. O papel do comunicador é estruturar os outros dois fatores e dissertar a mensagem 
com qualidade, aspecto este que é pessoal e variável de acordo com o que se pretende alcançar. O meio (e 
aqui pensamos nas potenciais plataformas disponíveis na rede mundial de computadores) pode ser um 
grande aliado de quem comunica, estruturando a mensagem. A partir do seu uso e também dos 
conhecimentos que o apresentador tenha, este pode tornar certos conteúdos potencialmente enfadonhos, 
em momento de aprendizagem significativa. Isso é possível a partir do uso de códigos que facilitem e 
dinamizem o momento da compreensão. 

A educomunicação, campo no qual saberes distintos circulam em plataformas variadas, passa 
por constantes evoluções de caráter tecnológico de modo a tornar os processos educativos uma 
experiência produtiva com resultados permanentes tanto para quem fala quanto para quem ouve.

Uma destas ferramentas que desempenha função importante como meio de comunicação é o 
Prezi.com (Internet). Ao unir conhecimento, simplicidade, criatividade e inovação com a mensagem a ser 
difundida, esse formato cria ambientes que garantem estímulo cognitivo de maior impacto quando 
comparado aos que circulam em dissertações teóricas tradicionais. Vencer a gravidade é uma das 
propostas mais inovadoras do Prezi.  

Para isso, a ferramenta produz efeitos dimensionais e integração de mídias como vídeos, 
imagens e áudios em possibilidades que asseguram a atenção do espectador. A proposta do Prezi é 
permitir a quem apresenta indicar um fluxo de ideias inclusivas e ininterruptas a partir de estratégias 
diferentes que apresentam facilidade contextual e gratuidade de uso. Só os que desejem ampliar esse 
número de artifícios, terão obrigatoriedade com pagamento. Quando o público ouve e vê uma história fica 
mais propenso a guardar detalhes e a lembrar do trabalho, sendo inclusive mais facilmente convencido 
sobre seus argumentos.

Ferramentas inovadoras como o Prezi.com, adotam linguagens similares ao da lógica da 
internet. Nessa mesma perspectiva surgiram os e-books ou livros eletrônicos. A contemporaneidade tem 

03230323



diminuído espaço de ambientes residenciais e de bibliotecas, privadas e públicas, o que garante 
importância a este debate, já que o espaço físico exigido pelo livro se contrapõe aos limites em bits e 
bytes do e-book. O termo e-book é empregado para publicação de mídias originalmente impressas ou não. 
Esta ferramenta tem, como aliado, a gratuidade de produção e distribuição das publicações, o que gera 
uma crescente socialização de conhecimento. Mas destaque-se, conforme lembra Rollemberg (2010, 
p.230) que Bill Gates quando alardeou o fim da vida do livro impresso, longe de apresentar as ideias em 
plataformas inovadoras e virtuais (ou não físicas), o que identificaria “um maravilhoso mundo novo, no 
qual o livro eletrônico e a informática dariam as cartas”, optou por escrever um livro impresso.

No entanto, uma das crescentes preocupações de pesquisadores em relação ao formato e-book 
relaciona-se ao direito autoral, posto que facilitaria plágios típicos dos usos e desusos do Ctrl+C e Ctrl+V. 
O escritor que se propõe a escrever em formato de e-book  conhece que o custo é reduzido, o que torna o 
lucro algo posto em segundo plano, já que a difusão é o objetivo maior. Ainda que estes problemas não 
sejam exclusivos do livro eletrônico, o próprio livro impresso sempre apresentou complexidade no fator 
direito autoral. Isto não nega ao e-book a possibilidade de um formato mais seguro, que iniba 
parcialmente os atos ilícitos decorrentes da difusão e do mal uso do mesmo.

Figura 2 – Texto padrão para E-book com uso não-comercial

Na propriedade intelectual (PI) do e-book, dois termos são mais empregados na construção do 
direito do autor: Copyright e o Copyleft. Enquanto o primeiro identifica autoria cujos direitos estão 
fechados às cópias e usos de partes da publicação ou dela como um todo, o segundo indica justamente o 
inverso, pois autoriza o direto de cópia da obra. Com essa autorização, os conhecimentos do e-book 
podem circular livremente. Isso não isenta os usuários de citar devidamente a fonte e não autoriza a lógica 
cópia e cola que equivale ao plágio e configura-se como um dos mais graves interditos da produção 
científica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que sites e blogs tenham surgido inicialmente como ferramentas para jovens, os 
ambientes virtuais possibilitam ampliação de redes sociais e de debates relacionados à cidadania. Do 
ponto de vista específico da educomunicação, é possível indicar que o índice de informações tecnológicas 
atingiu patamares exacerbados em nossa época e isso requer, no ambiente escolar, maior atenção sobre 
sistematização de dados e análise crítica dos mesmos. 

Ao indicar inicialmente reflexões sobre as etapas de elaboração de blogs, bem como os 
discursos que podem ser inseridos em cada um desses ambientes objetiva-se, neste artigo, indicar como as 
formas de expressão de um determinado conteúdo podem garantir aprendizagens significativas. Como 
resultado dessas reflexões iniciais, a plataforma Prezi (www.prezi.com) apresenta-se como potencial 
formato para apresentações de aulas, palestras, oficinas, seminários, mini-cursos etc., posto que 
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possibilita conexões de múltiplas linguagens, rupturas e retomadas, na mesma perspectiva das redes 
virtuais. 

Convém registrar que a crescente liberação de informações científicas na esfera virtual amplia o 
trabalho de professores que orientam pesquisas em todos os níveis de ensino, incluindo doutorado. Isso 
requer orientação dialogada de forma regular a partir de questionamento sobre as fontes utilizadas, bem 
como a consistência dos argumentos defendidos.
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RESUMO 

 Este trabalho pretende apresentar os resultados da análise das provas do processo seletivo para 
o ingresso ao Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA nos períodos 2009.2 e 2010.2, realizados no Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte – IFRN, especificamente no Campus Natal Zona Norte. Assim, apresentamos como 
principais objetivos de estudo a análise das provas dos processos seletivos do PROEJA nos períodos de 
2009.2 e 2010.2, a ampliação dos conhecimentos sobre a avaliação no contexto da EJA e a contribuição 
para a sistematização teórica sobre avaliação e processo seletivo na EJA. A partir de leituras realizadas 
nos textos de Luckesi (2006), Hadji (2001), Esteban (2002), dentre outros. Em segundo busca-se traçar o 
perfil dos alunos da EJA na tentativa de compreender o como se processa suas aprendizagens, 
averiguando se há situações educativas injustas que possam novamente excluir o jovem e o adulto de 
uma nova oportunidade no caminho do conhecimento cientifico, profissional e integral.  Entendemos 
que este estudo possa colaborar na confecção de materiais relacionados à educação da EJA, tanto na 
sua práxis como na qualidade social, uma vez que ao conhecermos as especificidades desse público 
poderemos contribuir substancialmente para o sucesso de suas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: PROEJA, Avaliação, Processos Seletivos, Aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) foi criado através do Decreto nº. 5.478, de 24 de junho de 2005, 
tendo como base de ação a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Porém, anteriormente 
a esse decreto algumas instituições já desenvolviam experiências de educação profissional com o 
público jovem e adulto, de modo que, havia questionamentos ao programa, principalmente em 
aprofundamentos em seus princípios epistemológicos que ajudassem a compreender as especificidades 
dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  Também, a ampliação de conhecimentos no campo 
da universalização da educação básica, junto à formação para o mundo do trabalho, o que ocasionou a 
revogação do Decreto pela promulgação de um novo Decreto de nº. 5.840, de 13 julho de 2006, 
trazendo mudanças para o Programa que, nesse momento, passa a admitir os sistemas de ensino 
estaduais, municipais e entidades nacionais de serviço social, responsáveis pela aprendizagem e 
formação profissional.  

Assim, percebemos que o PROEJA é um desafio político, pedagógico e financeiro para todos aqueles que 
desejam uma transformação da educação brasileira, em uma perspectiva de inclusão para o 
desenvolvimento social. Na área política, o enfrentamento é com a vivência social do estudante 
trabalhador que, para se elevar a escolaridade e ao mesmo tempo oferecer processos de formação 
continuada de qualificação e requalificação profissional, é necessário criar condições que possibilitem a 
sua entrada no mundo do trabalho; condições estruturais e sociais, para que esse coletivo possa 
participar efetivamente desse processo e possa vislumbrar as oportunidades necessárias à melhoria de 
suas vidas, como também discutir sobre a relação de educação e o mundo do trabalho.  

O desafio pedagógico se encontra na redução da carga horária ao se oferecer os conhecimentos 
necessários a uma habilitação técnica e a formação geral continuada; bem como a falta de preparo dos 
docentes nas instituições que ofertam o PROEJA, uma vez que esses estudantes trabalhadores precisam 
de professores especialistas, pois esses estão fora da faixa regular de estudos e já acumulam 
experiências de vida e de trabalho. E, por fim, o desafio financeiro que se torna básico, ante todos os 
outros aspectos, dado que é através deste que se alcança o atendimento de qualidade e a oferta de 
educação profissional dentro da concepção de formação integral do cidadão.  Formação esta que 
combine, na sua prática e nos seus atos sociais, trabalho, ciência e cultura, cumprindo o papel da 
educação profissional nas políticas de inclusão social.     

Desse modo, acreditamos que é preciso que o PROEJA deixe de ser apenas um programa de governo 
para institucionalizar-se como uma política pública que integre a educação profissional com a educação 
básica na modalidade de jovens e adultos. Favorecendo não só o acesso aos conhecimentos científicos e 
tecnológicos, mas uma formação profissional e humana, ou seja, integral dos sujeitos.  

Nesse sentido esta pesquisa abrange uma etapa de um processo de reflexão que demonstra o desejo de 
compreender e pensar possíveis soluções para amenizar ou superar as dificuldades presentes na 
Educação de Jovens e Adultos, especialmente no PROEJA, oportunizando um espaço para análises e 
buscando respostas para as mais variadas questões suscitadas ao longo de estudos nessa área. Assim 
sendo, propomos discutir e analisar aspectos relacionados ao acesso de jovens e adultos ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).   

A escolha do tema para elaboração desta pesquisa deve-se ao fato de que durante o curso de 
Especialização em PROEJA discussões foram realizadas sobre evasão, repetência e jubilamento com os 
alunos que ingressam nos cursos do PROEJA, fatores esses que geram preocupação na educação de 
jovens e adultos. Por essa razão percebemos que é necessário refletir sobre o perfil do aluno da EJA e a 
avaliação, tema pouco debatido durante o curso, na tentativa de descobrir os motivos pelos quais os 
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mesmos conseguem passar nas provas do processo seletivo, mas não acompanham o ritmo do 
programa. Acreditamos que as reflexões e análise que o trabalho propõe ajudarão os educadores a 
compreender melhor o público da EJA e atribui-lhes avaliações que os ajudem no processo de suas 
aprendizagens.  

Pelo fato de existir uma lacuna de pesquisas relacionadas a esse público, especialmente refletir e 
compreender a importância da avaliação e seus processos, esse trabalho se propõe analisar as provas 
dos processos seletivos de 2009.2 e de 2010.2 para o ingresso de estudantes da educação de jovens e 
adultos aos cursos do PROEJA oferecidos pelo IFRN, especificamente Campus Natal - Zona Norte.   A 
partir da concepção desenvolvida pelos estudos sobre avaliação uma vez que esta é considerada um dos 
mecanismos fundamentais na promoção das aprendizagens dos sujeitos, principalmente no que se 
refere a sua formação científica. 

Assim, apresentamos como objetivo de estudo a análise das provas dos processos seletivos do PROEJA 
nos períodos de 2009.2 e 2010.2 no IFRN.  A ampliação dos conhecimentos sobre a avaliação no 
contexto da EJA e a contribuição para a sistematização teórica sobre avaliação e processo seletivo na 
EJA complementam o objetivo, sendo assim importante para a análise. 

Entendemos que as mudanças nas concepções sobre o ensino, a aprendizagem e a realidade da EJA 
repercutem significamente no momento de apresentar novas visões e práticas sobre a avaliação para 
esta modalidade. Até bem recente, a finalidade do ato de avaliar se restringia apenas em proporcionar 
uma visão pontual sobre a aprendizagem do estudante; medir os resultados das informações que lhes 
foram apresentadas, avaliar ou comparar o rendimento ou qualidade deste. 

A importância da reflexão sobre o processo avaliativo se dá por se considerar que a avaliação seja um 
dos mais fortes mecanismos de seleção e exclusão da escola. O uso da avaliação como instrumentos 
para classificar os estudantes, aprová-los ou reprová-los, mostra um dos lados cruéis do sistema escolar, 
e principalmente, da sociedade seletista e exclusiva.   

Assim, observando como se encontra o acesso dos candidatos aos cursos ofertados para o PROEJA no 
IFRN / Campus Natal - Zona Norte, através da análise dos processos seletivos nos períodos de 2009.2 e 
2010.2, algumas questões de estudo são pertinentes, como: será que as provas do processo seletivo 
têm respeitado a forma como o adulto aprende? Que concepção de educação é pautada a produção 
desse material? Nelas existe integração entre a formação técnica científica e a formação humanística? 

Na tentativa de buscar respostas para essas questões, realizamos a análise bibliográfica, através de 
textos de produção cientifica constituída de livros e artigos sobre o tema trabalhado, a consulta a 
materiais disponíveis na Internet, diretrizes curriculares, e documentos como as provas seletivas 
aplicadas pelo IFRN / Campus Natal - Zona Norte nos períodos 2009.2 e 2010.2.  

Esse conjunto de estratégias e procedimentos de pesquisa colaborou para investigar as práticas 
educativas de avaliação que embasam o processo seletivo. O que favoreceu também uma reflexão sobre 
o conceito de avaliação e sua função no sucesso das aprendizagens escolares, através dos estudos de 
Vygotsky, Luria e Leontiev (1988), Luckesi (1991), Vasconcellos (1998), Oliveira (2001), Hadji(2001), 
dentre outros autores que abordam o tema em estudo.  

Para responder nossas inquietações partimos de uma metodologia que nos assegurasse uma pesquisa 
exploratória utilizando uma abordagem qualitativa, pois, assim, podemos buscar uma maior interação 
entre o objeto estudado e os referenciais teóricos, uma vez que uma boa abordagem do objeto pode 
nos ajudar a responder questões sobre o tema. 

Para não obtermos informações a partir de um número de elementos excessivamente grande foi 
necessário delimitarmos nossa amostra. Assim, selecionamos as provas dos processos seletivos de 
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2009.2 (produção de texto e raciocínio lógico) e 2010.2 (Língua Portuguesa e Matemática) para 
obtenção dos dados necessários. 

Desse modo, a análise dos dados procurou apreender em cada instrumento utilizado e procedimento de 
pesquisa, aspectos importantes que nos permitiram adquirir uma compreensão ampla e profunda da 
relação entre avaliação e processo seletivo. 

Diante do exposto, procuramos estruturar o trabalho em cinco tópicos. Inicialmente temos esta 
introdução que caracteriza o objeto de estudo, seus objetivos, a proposta metodológica com o intuito 
de contextualizar todo o corpo do trabalho presente no nosso projeto de pesquisa e a forma de análise 
de dados.  Seguidamente, é abordado a avaliação, tecendo reflexões sobre sua teoria e prática, 
principalmente no que se refere a processos seletivos ou exames de seleção. No início do terceiro tópico 
apontamos a metodologia empregada e logo discutimos a análise dos dados coletados, apontando 
encaminhamentos sobre as reflexões para as questões pertinentes aos processos seletivos.  

Por fim, encerramos com as considerações finais que apontam os resultados e nossas perspectivas em 
relação às constatações evidenciadas ao longo deste estudo e as referências que nos deram suporte na 
construção de novos conhecimentos. 

Partindo-se deste prisma, pretendemos nortear os pontos supracitados no intuito de despertar a 
atenção da sociedade para a importância que a avaliação exerce no processo de ensino aprendizagem; 
se for bem compreendida e aplicada de forma a promover a caminhos melhores para o sucesso das 
aprendizagens educacionais. 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

2.1 Determinação do PIE da calcita in natura (ausência de reagentes) 

Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis 
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et 
pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna 
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis 
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in 
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat. Integer vitae quam 
magna. Suspendisse cursus molestie lacus vel iaculis. Sed a tellus magna. 

 

3. METODOLOGIA 

Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis 
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et 
pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna 
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis 
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in 
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat. Integer vitae quam 
magna. Suspendisse cursus molestie lacus vel iaculis. Sed a tellus magna.

 

4. RESULTADOS E DICURSSÕES 

Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis 
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et 
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pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna 
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis 
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in 
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat. Integer vitae quam 
magna. Suspendisse cursus molestie lacus vel iaculis. Sed a tellus magna.
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5. CONCLUSÃO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum magna eu libero 
consequat tempus. Mauris at nunc in magna accumsan dictum quis a tortor. Curabitur ut diam 
pellentesque nisl commodo vestibulum. Nullam in purus massa. Mauris eu blandit metus. Morbi id 
mattis neque. Sed aliquam enim ornare mauris faucibus ac lobortis ligula accumsan. 

Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis 
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et 
pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna 
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis 
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in 
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat.  
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RESUMO
Para o bom desenvolvimento da educação ambiental é necessário que o professor, desde o ensino básico, 
aplique a mesma em sala de aula, devendo apenas incorporá-la ao conteúdo que ele irá ministrar, mesmo 
porque um dos princípios da educação ambiental é o da interdisciplinaridade. O objetivo do presente 
estudo é analisar a aplicação da interdisciplinaridade no ensino da educação ambiental pelos professores 
da Associação Daniel Comboni – Projeto Educativo Mãos Dadas na cidade de Timon – MA. Para o 
desenvolvimento do estudo optou-se pela pesquisa qualitativa. Para a coleta de dados foram aplicados 
questionários, além da própria observação feita pelas pesquisadoras no local citado. A partir dos 
resultados obtidos percebemos que a conceituação e aplicação da educação ambiental e 
interdisciplinaridade ainda é muito tímida nesta instituição. Podemos concluir que se faz necessário a 
aplicação de projetos educativos dentro da formação continuada dos professores permitindo assim que os 
mesmos desenvolvam adequadamente os temas citados em sala de aula.

Palavras - chave: educação ambiental, interdisciplinaridade, ensino. 
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1. INTRODUÇÃO
A educação ambiental surgiu com o propósito de fornecer conhecimento e informação acerca 

dos aspectos que envolvem o meio ambiente, pois o mesmo vem sendo degradado para suprir o que hoje 
chamamos de consumismo. 

De acordo com o prefacio da Conferencia intergovernamental de educação ambiental 
realizado em Tbilisi, em 1977, se disse que “a educação ambiental não é só uma matéria 
suplementar que se soma aos programas existentes, exige a interdisciplinaridade, quer 
dizer, uma cooperação entre as disciplinas tradicionais, indispensável para poder se 
perceber a complexidade dos problemas do meio ambiente e formular sua solução” 
(SATO et al, 2005, p.123).

Uma das principais conquistas do Brasil no campo ambiental foi à criação da Política Nacional 
de Educação Ambiental que, de acordo com a lei nº 9.795/99, capitulo I; art. 2º “a educação ambiental é 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, 
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”.

A interdisciplinaridade define-se como a capacidade de interação entre as disciplinas visando 
aumentar a gama de conhecimento, não que ela seja a base para a construção do saber, mas sim, um 
método de utilizar de maneira eficaz os temas presentes em cada disciplina explorando diversas áreas de 
aprendizado. 

A partir da interdisciplinaridade, o professor, independentemente da disciplina que ele ministre, 
poderá inserir em sua prática educativa a educação ambiental, já que o meio ambiente está presente em 
todos os lugares, o professor terá apenas que adaptar o conteúdo a ser abordado com a dimensão 
ambiental. Mas será que os professores estão realmente fazendo o uso da interdisciplinaridade na 
educação ambiental?

Infelizmente, o que muitas vezes ocorre é que desde sua formação, o futuro professor não é 
induzido a fazer uma análise crítica do meio ambiente. Não é especificado a ele que a educação ambiental 
poderá fazer parte de quaisquer atividades no âmbito escolar. Assim, o tema meio ambiente não pode ser 
reduzido a apenas geografia e biologia, esquecendo de sua complexidade, pois o mesmo engloba fatores 
sociais, culturais, científicos, tecnológicos e econômicos. Sendo assim, pode e deve ter uma abordagem 
mais ampla dentre as disciplinas escolares. 

O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise da real aplicação da interdisciplinaridade 
no ensino da educação ambiental para os alunos do ensino fundamental na Associação Daniel Comboni- 
Projeto Educativo Mãos Dadas em Timon – MA. Para a coleta de informações foram utilizados 
questionários com perguntas abertas para os professores da instituição e também foi possível fazer 
observações no local, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Apesar de o Brasil ser o único país da América Latina provido de uma política nacional 
especifica para educação ambiental, isso geralmente não se reflete na atual conjuntura de ensino e 
aprendizado dos estudantes nas várias modalidades de ensino, sendo as prováveis causas a falta de 
capacitação dos professores, investimento por parte do governo e a atual estrutura de ensino das 
universidades. Não há educação ambiental sem participação política, sendo de extrema importância o 
estímulo a participação garantindo os instrumentos, direitos interferências nos centros de decisão 
(BERNA, 2004)  
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A realidade atual do ensino da educação ambiental por parte dos professores nas escolas é de 
abordá-la quase sempre nas áreas ou disciplinas de biologia e geografia, acarretando à mesma 
competência de trabalhar o tema meio ambiente (educação ambiental), caracterizando assim uma 
controvérsia ao princípio básico e indispensável da educação ambiental que é o da interdisciplinaridade. 
A interdisciplinaridade busca a não hierarquização de disciplinas, reorganizando conhecimento para uma 
resposta mais precisa e convincente dos problemas da sociedade. Fazendo isto por meio da integração dos 
diferentes componentes cognitivos que dão origem às diversas disciplinas que estão de fato relacionadas 
inexoravelmente. Segundo Sato et al (2005, p.121):  

A interdisciplinaridade questiona as práticas de produção e reprodução do 
conhecimento, a própria concepção de ciência e sua relação com a ética e o social, a 
noção de sujeito epistêmico e, naturalmente, as consequências das aplicações na 
natureza e na vida em seu conjunto.

É importante também ressaltar que de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, 
p.31) os conteúdos de meio ambiente serão integrados ao currículo através da transversalidade, pois serão 
tratados nas diversas áreas de conhecimento, de modo a impregnar toda pratica educativa, e ao mesmo 
tempo, criar uma visão global e abrangente da questão ambiental.

O desenvolvimento de métodos e práticas para se trabalhar educação ambiental (PIEA, 1975-
1995) onde mais uma vez a interdisciplinaridade foi apontada como a solução capaz de por fim ao modo 
convencional, “bitolado” e ditatorial, limitado às disciplinas convencionais da educação escolar. 
Posteriormente, então se disse na conferência intergovernamental de educação ambiental realizada em 
Tbilisi, em 1977, que a educação ambiental não é matéria suplementar de soma às outras disciplinas, 
exige a cooperação entre as disciplinas tradicionais, fato indispensável para poder se perceber a 
complexidade dos problemas do meio ambiente e formular sua solução, fazendo assim com que o 
indivíduo venha a construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para conservação do meio ambiente, um bem de uso comum essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.

De acordo então com os subsídios para prática da educação ambiental definidos na 
conferência de Tbilisi (1977) foi sugerido que: 

A EA não seja uma nova disciplina. Há de ser a contribuição de diversas disciplinas e 
experimentos educativos ao conhecimento e à compreensão do meio ambiente, assim 
como a resolução dos seus problemas e a sua gestão. Sem o enfoque interdisciplinar não 
será possível estudar as inter-relações, nem abrir o mundo da educação a comunidade, 
incitando seus membros à ação (DIAS, 2004, p. 211)

Trabalhando dessa maneira será possível uma mudança na realidade, tanto no âmbito escolar 
dos professores quanto dos estudantes, mas para isso acontecer é preciso seriedade perante as questões 
ambientais instituindo-as de uma maneira eficaz e, para isso, não á lugar mais propício e com maiores 
chances de dar certo que nas escolas.

3. METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado na associação Daniel Comboni - Projeto Educativo Mãos Dadas 

localizada no Bairro Parque Alvorada na cidade de Timon-MA. O Mãos Dadas é um projeto que visa 
atender alunos de baixa renda, na faixa etária de 6 a 15 anos, buscando oferecer educação de qualidade. O 
projeto é gerido por uma liga de padres da paróquia Menino Jesus de Praga. Neste estudo foi utilizada 
uma abordagem qualitativa, sendo empregado como instrumento de coleta de dados um questionário com 
questões abertas, como também observações feitas pelas pesquisadoras durante a visita na escola citada 
para a realização do estudo. Tal método de pesquisa foi escolhido porque nos permite através de dados 
qualitativos se fazer análise critica com base nas respostas dadas pelos entrevistados. Com isso tentou-se 
privilegiar a concepção dos professores, pois as respostas foram dadas com base em suas reflexões.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os questionários foram respondidos por 18 professores da Associação Daniel Comboni- Projeto 

Educativo Mãos dadas, buscou-se analisar o nível compreensão dos professores referente ao tema deste 
presente estudo. Sendo em sua maioria formados em pedagogia. Os entrevistados responderam a seguinte 
pergunta: O que você entende por meio ambiente? As seguintes frases são referentes a trechos das 
respostas dos entrevistados:

“É todo espaço no planeta onde há vida.” 

“É tudo aquilo que está a nossa volta”

“Entendo que seja todo e qualquer lugar que se encontre em nosso planeta”

Na totalidade das respostas, foi obtido um conceito que segue a linha de pensamento de 
Bernardes (2009) citado por Vesentini (2008, p. 326) “Todos os elementos que constituem o lugar, o 
espaço, onde o ser humano vive formam o meio ambiente: os solos, as habitações, o clima, as estradas, as 
avenidas e etc.” 

No segundo questionamento, foi indagado sobre a existência de problemas ambientais na cidade 
de Timon- MA, onde todos os entrevistados responderam que há problemas ambientais na cidade em 
questão, posteriormente citaram exemplos de tais problemas como: queimada, buracos, falta de 
saneamento básico e pouca arborização, contudo o problema mais enfatizado foi o lixo nas ruas. 

A problemática do lixo vem se agravando desde a Revolução Industrial e com o crescimento 
desordenado das cidades, assumiu uma proporção gigantesca, portanto tende-se a aplicação de políticas 
públicas que visem à diminuição desse volume de lixo produzido. Nesse processo, se faz importante a 
participação de todas as esferas da sociedade na busca de soluções ou a mitigação de tal problema. Por 
isso também é papel do professor a inserção dessa questão em sala de aula, uma vez que se trata de uma 
realidade comum a ambos. De acordo com Rodriguez (2005, p. 3), uma sugestão de atividade a ser 
trabalhada pelo professor para inserir o tema lixo no contexto escolar é:

Indagar se o bairro que habita mantém as ruas e as praças limpas, se já presenciaram 
pessoas jogando lixo em locais públicos como avenida, estradas, praias e terrenos 
baldios e se existe um sistema de coleta diferenciada para alguns resíduos como: 
matérias recicláveis, grandes objetos e bagulhos, entulhos de construção.

O processo de aprendizagem do aluno deve ser enriquecido através do exercício da 
interdisciplinaridade relacionando a outros campos do conhecimento humano. De acordo com os 
parâmetros curriculares nacionais (1997, p. 33)

Tratar a questão ambiental, portanto, abrange toda a complexidade da ação humana: se 
quanto às disciplinas do conhecimento ela é um tema transversal, interdisciplinar, nos 
setores de atuação do sistema como um todo, sendo afetada e afetando todos os setores: 
educação, saúde, saneamento, transporte, obras, alimentação, agricultura e etc. 

No terceiro questionamento interrogou-se como é tratada a questão ambiental em sua disciplina 
e de que forma. Onde foi percebido que a grande maioria preocupa-se em ministrar o tema meio 
ambiente. Os entrevistados citaram como métodos de aplicação do tema: recursos áudio visuais, o 
despertar da conscientização através da vivencia dos alunos, pesquisas e feiras de ciência. As feiras de 
ciências são uma maneira eficaz de manter os alunos envolvidos e focados com tais temas, estimulando 
assim a participação do aluno e a aprendizagem. Pois segundo Hartmann e Zimmermann (2009, p. 2) 

As feiras de ciências são eventos em que os alunos são responsáveis pela comunicação 
de projetos planejados e executados por eles durante o ano letivo. Durante o evento os 
alunos apresentam trabalhos que lhes tomaram varias horas de estudo e investigação, 
em que buscaram informações, reuniram dados e os interpretaram, sistematizando-os 
para comunicá-los a outros ou então construíram algum artefato tecnológico.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados coletados através de observações feitas pelas pesquisadoras no local e 

também das respostas obtidas no questionário aplicado aos professores da Associação Daniel Comboni – 
Projeto Educativo Mãos Dadas, foi constatado que os professores possuem uma visão individual e pouca 
crítica em relação aos conceitos relacionados ao tema do presente estudo. Isto está relacionado com a 
deficiência na formação inicial e continuada dos professores, pois o que se percebe atualmente é que as 
universidades ainda possuem uma estrutura de ensino muito tradicional não privilegiando uma formação 
também direcionada a aplicação e desenvolvimento das questões ambientais, o que torna difícil o 
desenvolvimento de tais temas em sala de aula.

Assim se faz importante promover projetos educativos voltados para a formação continuada dos 
professores visando disponibilizar métodos e didáticas para a introdução da questão ambiental no 
contexto de cada disciplina, pois a execução de ações pedagógicas dentro do contexto escolar propicia 
com maior eficácia o desenvolvimento e aplicação deste tema. Dessa forma, isto poderá contribuir para as 
formações de futuros cidadãos conscientes, informados e ativos. Pois o instrumento mais eficaz na 
formação de uma consciência e sensibilização no que se refere a meio ambiente, está no adequado 
desenvolvimento da educação ambiental na sala de aula.
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RESUMO 

Este artigo discute o impacto da cooperação sobre a aprendizagem, tendo por base uma pesquisa 
de campo cujo instrumento de coleta de dados foi um objeto de aprendizagem desenvolvido na área da 
matemática e aplicado a dois grupos de crianças do terceiro ano do ensino fundamental, totalizando 
vinte e cinco sujeitos, sendo que doze crianças trabalharam em dupla e treze trabalharam 
individualmente. Os resultados revelaram uma nítida diferença entre os dois grupos investigados, 
apontando o trabalho em dupla como uma alternativa eficiente para aprendizagem, na medida em que 
possibilita ao aluno confrontar suas idéias frente aos posicionamentos de seus coetâneos, testando e 
reelaborando suas estratégias para alcançar o objetivo proposto. 

 

 

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem, cooperação, crianças. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, muitos estudos têm se ocupado em estudar o uso de novos recursos 
tecnológicos no processo ensino e aprendizagem. Alguns autores, como Carraher (1992), defendem o 
computador como uma ferramenta pedagógica desde que seu uso oportunize descobertas e desafios 
com atividades que instiguem o aluno a pensar, dando possibilidades tanto para os seus erros como 
seus acertos, e não meramente explique, corrija ou reforce respostas. Por conseguinte, o uso eficaz 
desse mediador simbólico no processo de ensino requer tanto o conhecimento da “Psicologia da 
Aprendizagem e do Desenvolvimento, bem como as pesquisas sobre os conceitos específicos na área do 
conhecimento em consideração” (p.199). Outros autores (Oliveira, R 1998; Valente 1993; Santos et al. 
2005; Nascimento, 2005) vêm também se destacando na discussão sobre a eficácia do uso das 
ferramentas digitais na educação, ampliando a oferta de conteúdos digitais para os professores 
utilizarem no processo ensino e aprendizagem 

Para esses autores, é impossível excluir a escola das conquistas geradas pela informática uma vez 
que a influencia da revolução tecnológica sobre a educação é percebida pelo papel que as TIC têm 
ocupado no processo de ensino e aprendizagem. Se, por um lado, a escola que se ocupa da divulgação 
sistemática do conhecimento tem procurado acompanhar essas mudanças, buscando nas tecnologias os 
meios de potencializar o manuseio e o acesso às informações. Por outro, há um crescimento no 
interesse em investigar o processo de aprendizagem em seus vários aspectos, tendo como elemento 
mediador os softwares educativos.  Conhecer a influência do trabalho em grupo sobre o processo de 
construção do conhecimento, ou seja, a importância da mediação do outro para o desenvolvimento da 
aprendizagem, é uma das perspectivas de análise que vem se destacando na literatura especializada  

Entre as diversas possibilidades de potencializar o acesso ao conhecimento destaca-se, neste 
trabalho, o papel que ocupa os objetos de aprendizagem no ensino. Esse instrumento mediador de 
aprendizagem é indicado na literatura internacional como sendo um importante aliado da 
aprendizagem. Segundo Wiley (2001), objeto de aprendizagem (OA) é qualquer recurso digital – por 
exemplo, imagens, gráficos, vídeos entre outros – que pode ser reutilizado para promover a 
aprendizagem. Já o Instituto de Engenharia Eletro Eletrônica dos Estados Unidos (IEEE, 2002) amplia a 
definição de Wiley, afirmando que os objetos de aprendizagem são também recursos didáticos “não 
digitais”, auxiliados por uma tecnologia, que facilita a aprendizagem. Muzio (2001) vai ainda mais longe, 
definindo objetos de aprendizagem como objetos de comunicação utilizados para fins instrucionais 
podendo ser interativo ou não. 

Neste estudo, optamos pela definição do IEEE por considerá-la mais abrangente. Desse modo, 
acreditamos que os objetos de aprendizagem são todos os recursos didáticos digitais - mediados por 
tecnologias - ou não digitais utilizados pelo professor, com um objetivo e um procedimento específico, 
para mediar junto aos seus alunos a construção de um determinado conhecimento.  

A idéia básica aqui defendida é que os objetos de aprendizagem são elementos mediadores do 
processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, recorremos à teoria vygotskiana que define 
aprendizagem como um processo pelo qual os indivíduos adquirem habilidades, valores e informações 
em contato com a realidade e outras pessoas. (VygotsKy, 1991)). 

No que diz respeito ao uso do OA no ensino, acreditamos que essa ferramenta pedagógica não se 
limita à transmissão da informação, mas faz da criança o sujeito da sua própria aprendizagem, na 
medida em que o põe em interação com objetos que “permitem a simulação e a prática, que se 
constituem no grande diferencial dos objetos de aprendizagem” (SOUZA, 2005 p.3). Ademais,como diz 
Almeida (2007), são capazes de agregar os indivíduos, de fazê-los interagir, portanto, é salutar uma 
educação voltada para o agrupamento e não a individualidade 
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A introdução de recursos digitais nas escolas impõe uma reflexão crítica sobre os “limites temporais 
e espaciais da sala de aula porque oportuniza atos comunicativos multidimensionais e descentralizados, 
atividades cooperativas e colaborativas e acesso a todo tipo de informação” (Haetinger et al, 2006, p.2). 
Continua o autor, apesar dos discursos governamentais inquietantes e das iniciativas mobilizadoras 
sobre o uso dos recursos tecnológicos na educação, ainda hoje há uma carência de formação 
profissional e continuada dos professores do ensino básico no que diz respeito ao uso pedagógico das 
ferramentas digitais.  

Este trabalho buscou saber de que modo uma ferramenta digital, no nosso caso específico um 
objeto de aprendizagem, pode auxiliar o aluno na construção do saber. Enfim, o nosso escopo é saber 
como as crianças da segunda série (terceiro ano do ensino fundamental), que não estão habituadas a 
usar esse tipo de tecnologia na sala de aula, reagem diante dos desafios propostos pelo software 
organizado dentro de um conteúdo de matemática. 

Portanto, baseado no aporte teórico acima exposto, a seguir serão apresentados os procedimentos 
utilizados para a aplicação do OA com dois grupos de crianças. 

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

De acordo com o objetivo referido acima, a nossa estratégia de investigação buscou identificar 
dados que explorassem as peculiaridades e fornecessem argumentos para explicar a influência da 
cooperação entre crianças no processo de ensino e aprendizagem. Este estudo mostra como o uso das 
tecnologias aplicadas a educação podem influenciar na aprendizagem, no nosso caso particular, através 
do uso de objetos aprendizagem na área da matemática. 

O presente trabalho se desenvolveu numa cidade do recôncavo baiano e a amostra compreendeu 
duas turmas da 2ª série (terceiro ano do ensino fundamental). Depois de adquirir a permissão do diretor 
da escola selecionada, as turmas foram visitadas com o objetivo de explicar às crianças a investigação e, 
posteriormente, convidá-las a participar da atividade. As crianças mostraram-se excitadas e eufóricas 
com a possibilidade de fazer a atividade com a mediação do computador, apesar de já terem contato 
com o mesmo e conhecerem o assunto da atividade a ser aplicada. 

A pesquisa apresentou um cunho quantitativo/qualitativo e o procedimento utilizado para a coleta 
de dados foi a observação e aplicação de um OA. O trabalho contou com a participação dos 
pesquisadores, que explicaram e aplicaram o objeto às crianças.  

A pesquisa de campo teve como procedimento de investigação um estudo comparativo entre dois 
grupos de crianças. O instrumento da coleta de dados foi um objeto de aprendizagem organizado 
dentro de um conteúdo de matemática a ser aplicado em dois momentos em um laboratório de 
informática. A amostra compreendeu um total de vinte e cinco crianças, com idade entre sete e oito 
anos, que foram divididas em dois grupos: um grupo de treze crianças trabalhou individualmente, e um 
outro grupo, formado por doze crianças, desenvolveu a atividade em dupla. As crianças, de livre escolha, 
participaram da atividade, revelando-se interessadas, desinibidas e, inclusive, insistiam em repetir a 
atividade mais de uma vez. Um outro aspecto a destacar, foi a opção por aplicar o OA entre os nativos 
digitais1. Do total de crianças, vinte e duas tinham familiaridade com o uso do computador e três, 
apesar de já usarem o micro em suas casas, mostraram–se inseguras diante da situação, mas logo 
depois da orientação do pesquisador prosseguiram no uso do OA. Em todos os dois momentos o 
pesquisador colocou-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida das crianças. 

1 Marc Prensky adota o conceito de nativos digitais para se referir à geração de indivíduos que nasceu e está crescendo durante 
a evolução da Web e da tecnologia em geral.
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O instrumento utilizado foi um OA, elaborado pelos pesquisadores na área da matemática sobre o 
assunto números pares, que apresentava quatro etapas com graus distintos de dificuldade as quais 
deveriam ser solucionadas pelo grupo. O objeto de aprendizagem foi aplicado em um laboratório de 
informática cedido por um colégio público da cidade. Antes de aplicar o instrumento, os pesquisadores 
explicaram às crianças todas as etapas do objeto, tendo o cuidado de destacar a disponibilidade de dois 
tipos de ajuda: a virtual e a dos pesquisadores. É importante salientar que não houve delimitação de 
tempo para solucionar a atividade. 

Esse instrumento foi organizado de forma que todas as ações executadas pelas crianças foram 
gravadas em um banco de dados interno do objeto, de modo que, ao final da aplicação do mesmo, fosse 
possível dispor dos resultados e estratégias utilizadas pelas crianças para solucionar os problemas. Já 
com relação aos pedidos de ajuda ao pesquisador e à cooperação entre as crianças, foram observadas e 
anotadas na medida em que sucediam as interações. A análise quantitativa do banco de dados do OA 
está ilustrada neste trabalho sob a forma de gráfico. 

3. RESULTADOS 

Para identificar as estratégias utilizadas, bem como os mecanismos de interação utilizados pelos 
dois grupos para solucionar as situações-problema do OA, realizamos uma análise quantitativa e 
qualitativa respectivamente dos dados armazenados no computador com relação às solicitações de 
ajuda ao pesquisador e das anotações feitas durante a resolução do objeto de aprendizagem. Serão 
apresentados, a seguir, os resultados dessa análise. 

O gráfico 1 representa, em termos quantitativos, a quantidade total de crianças que solicitaram 
algum tipo de ajuda ao computador ou ao pesquisador. Verifica-se, em ambos os casos, que a 
solicitação de ajuda foi maior entre as crianças que trabalharam individualmente. 

Gráfico 1 - Quantidade total de crianças por solicitação de ajuda: dupla  x  individual 

Com relação aos pedidos de ajuda ao computador, cinco crianças que trabalharam individualmente 
solicitaram ajuda, equivalendo a 38,5 % do total de treze crianças. Enquanto no grupo que trabalhou em 
dupla, somente uma dupla solicitou ajuda, perfazendo um total de 16,7 % das seis duplas.  

No que diz respeito aos pedidos de ajuda ao pesquisador, entre os que trabalharam 
individualmente, três solicitaram ajuda, correspondendo a 23,1 % das treze crianças. Contrariamente, 
nenhuma das crianças que trabalharam em dupla utilizou esse recurso. 

O gráfico 2 mostra a quantidade de tentativas sem êxito e o total de pedidos de ajuda ao 
computador, considerando todos os pedidos efetuados. Com relação às tentativas sem êxito, observa-se 
que houve um total de 42, sendo que 34 foram feitas pelas crianças que trabalharam individualmente, 
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que equivale a 81 % do total de tentativas, e 8 foram realizadas pelas duplas, o equivalente a 19 % desse 
total. 

Já no que diz respeito à quantidade total de pedidos de ajuda ao computador, 9 foram efetuadas 
pelas crianças que trabalharam individualmente, que equivale a 82 % do total de pedidos de ajuda, 
enquanto na dupla houve 2 pedidos, representando 18 % desse total. 

Gráfico 2 - Tentavas sem êxito x total de pedidos de ajuda ao computador 

A tabela 1 revela, de uma forma geral, como foram distribuídas as tentativas sem êxito e o total de 
pedidos de ajuda, em todas as fases do OA aplicado às crianças. Verifica-se, analisando os resultados 
apresentados na tabela, que em todas as fases o número de tentativas sem êxito é muito maior entre as 
crianças que trabalharam individualmente do que entre aqueles que trabalharam em dupla. Nota-se, 
também, que o número de pedidos de ajuda é igual ou superior, em todas as fases do objeto, para as 
crianças que trabalharam individualmente. 

Tabela 1 - Tentativas sem êxito x  total de pedidos de ajuda 

FASES FASE   1 FASE   2 FASE   3 FASE   4

TENTATIVA
S SEM 
ÊXITO

PEDIDO
S DE 

AJUDA

TENTATIVA
S SEM 
ÊXITO

PEDIDO
S DE 

AJUDA

TENTATIVA
S SEM 
ÊXITO

PEDIDO
S DE 

AJUDA

TENTATIVA
S SEM 
ÊXITO

PEDIDO
S DE 

AJUDA

INDIVIDUAL 12 2 12 0 4 4 6 3

DUPLA 6 2 1 0 1 0 0 0

Já no que diz respeito às estratégias utilizadas pelas crianças para resolverem as situações-problema 
do OA, os comportamentos observados e registrados foram analisados e transformados em categorias. 

Do observado, notou-se que o OA encantou as crianças, que se mostraram eufóricas e agitadas, 
tanto durante as orientações a respeito do uso do objeto quanto no momento de utilização do mesmo, 
revelando inclusive o interesse em fazer a atividade uma segunda vez. Com relação às duplas, verificou-
se uma ação tranquila na resolução das atividades. Foi possível verificar diferentes estratégias utilizadas 
nessa resolução, tais como:  

Revezamento no uso do objeto e interação no momento da resposta; 
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Conversas sobre como responder à atividade, buscando em conjunto formas de solucionar a 
mesma; 

Utilização dos dedos como apoio para efetuar contas; 

Contínua solicitação da opinião do colega em detrimento do pedido de ajuda ao 
pesquisador. 

Pode-se também verificar que algumas duplas vibravam com o acerto das suas ações, inclusive se 
abraçando para comemorar. O trabalho em grupo revelou-se como uma atividade prazerosa, na qual as 
crianças interagiam e participavam com euforia de todo o processo que envolveu a atividade, gritando 
em expressão de alegria quando percebiam que tinham sucesso em uma etapa do OA.  

Já na experiência individual, as crianças inicialmente revelaram-se oscilantes, solicitando várias 
vezes a ajuda do pesquisador. Sem dispor de um colega com quem interagir, as crianças, várias vezes, 
saíam de suas cadeiras e aproximavam-se do pesquisador pedindo sua opinião. 

Contrariamente ao trabalho em dupla, na experiência individual as crianças demoravam mais tempo 
para dar a resposta em cada etapa do OA. Mostraram-se agitadas e algumas delas inseguras, 
reclamando dos colegas que faziam barulho. 

Vale destacar também as reações das crianças diante do inusitado. Todas elas mostraram-se 
eufóricas diante da perspectiva de interagir com o computador numa atividade escolar.  

Vale destacar que, não dispondo do colega para interagir, os mecanismos utilizados pelo grupo 
individual para resolver as atividades foram: pedidos de ajuda ao computador e ao pesquisador e, em 
alguns casos, utilização dos dedos como apoio para efetuar contas. 

4. CONCLUSÃO 

As tecnologias aplicadas a educação têm se mostrado um recurso eficaz na sala de aula. Não 
somente por descentralizar o poder do professor, dando à criança maior participação no seu processo 
de aprendizagem, mas pela possibilidade de troca de informações e de internalização de novas 
competências.   Essas tecnologias instigam a interação, a troca de informações e idéias na resolução de 
atividades ou ações conjuntas organizadas em prol de um objetivo comum. Esse mecanismo de abrir-se 
ao outro permitindo ouvir sua opinião traz benefícios mútuos porque desencadeia processos internos 
de aprendizagem em ambos os indivíduos envolvidos. Acredita-se que os recursos tecnológicos, 
enquanto mediadores culturais possuem um potencial transformador ao favorecer o ensino e a 
aprendizagem. 

Os resultados revelam que no trabalho em duplas as crianças interagiram entre si, trocando 
informações e assumindo conjuntamente responsabilidades sobre suas decisões em cada etapa da 
atividade. Nossa investigação aponta o trabalho em dupla como uma alternativa eficiente para 
aprendizagem, na medida em que possibilita à criança confrontar suas idéias frente aos 
posicionamentos de seus coetâneos, testando e reelaborando suas estratégias para alcançar o objetivo 
proposto. Os resultados, portanto, destacam os objetos de aprendizagem como um instrumento 
mediador do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, uma ferramenta que estimula as 
potencialidades e pode modificar as formas de ensinar e aprender, possibilitando e desafiando a 
aprendizagem pela forma dinâmica e lúdica que apresenta o conhecimento. 

Do exposto, pudemos perceber que a aprendizagem por cooperação, como assim a denominam os 
estudiosos que se ocupam das tecnologias educacionais, ou a interação entre pares como destaca a 
abordagem histórico-cultural e a walloniana, tem se mostrado uma ferramenta pedagógica eficaz na 
sala de aula. Não somente por descentralizar o poder do professor, dando à criança maior participação 
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no seu processo de aprendizagem, mas pela possibilidade de troca de informações e de internalização 
de novas competências.   

A aprendizagem por cooperação exige interação, troca de informações e idéias na resolução de 
atividades ou ações conjuntas organizadas em prol de um objetivo comum. Esse mecanismo de abrir-se 
ao outro permitindo ouvir sua opinião traz benefícios mútuos porque desencadeia processos internos 
de aprendizagem em ambos os indivíduos envolvidos. Acredita-se que os recursos tecnológicos, 
enquanto mediadores culturais, possuem um potencial transformador ao favorecer o ensino e a 
aprendizagem. Nesse sentido, essa investigação confirmou a nossa hipótese de que a cooperação entre 
as crianças é um mecanismo fundamental a ser desencadeado pelo professor tanto por influenciar o 
processo de aprendizagem, quanto por favorecer o desenvolvimento de sentimentos. 

Dado as limitações deste trabalho, nosso estudo traz em discussão também a necessidade de uma 
formação técnica e didática para os professores sobre o uso, as vantagens e a avaliação crítica das 
ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem.  

É inegável a importância da mediação tecnológica no mundo do trabalho. Tanto menos, em dias 
atuais, é impossível excluir a escola das conquistas geradas pela informática, dentre as quais se 
destacam as ferramentas digitais aplicadas ao ensino e aprendizagem. Desse modo, a escola para não 
ficar alheia às demandas do seu tempo tem que ajustar seus programas escolares e preparar seus 
professores para compreender e dominar adequadamente as novas ferramentas tecnológicas para o 
planejamento e a melhoria dos processos educativos. Finalmente vale lembrar que a utilização 
consciente e inteligente da escola depende também da formulação de políticas públicas para a 
formação inicial e continuada de professores.  

Ademais, nossa experiência nos permite acrescentar que, na nossa realidade investigada, os 
professores não exploram ou avaliam os meios e recursos informatizados porque não têm acesso nem 
são preparados para utilizar os materiais digitais didático-pedagógicos na sala de aula. 

É bem verdade que há uma frenética movimentação pelo uso das tecnologias da informação e 
comunicação nos processos de ensino, mas em si mesmo os recursos digitais nada podem fazer para 
garantir a qualidade de suas aplicações. É necessário um saber-fazer ousado, criativo e fundamentado 
em concepções teóricas que enfatiza a dissociabilidade, mas não a equivalência entre ensino e 
aprendizagem. O ensinar exige escolha e organização e nem sempre produz aprendizagem. A 
aprendizagem também pode decorrer sem os processos de ensino. 

Nossas reflexões nos levam a pensar no trabalho pedagógico em sala de aula, no quanto é 
necessário que o professor se aproprie das ferramentas do seu tempo para poder usá-las a favor daquilo 
que ele sabe fazer: viabilizar os processos reais de aprendizagem, mas, outrossim, estimular as 
possibilidades que se colocam como potencial transformador. 
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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID, na licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN/Campus Caicó. O Projeto, no campus Caicó, conta com a participação de um 
coordenador local, uma professora colaboradora, três professores supervisores atuantes em três escolas 
estaduais nas quais o PIBID atua e 15 alunos da licenciatura em Física do referido campus.  

O objetivo deste estudo é descrever e analisar os resultados obtidos em uma oficina de Física, 
ministrada pelos bolsistas do PIBID Física – IFRN / Campus Caicó, que foi destinada a alunos do Ensino 
Médio da rede pública. A proposta utilizada na realização da oficina foi uma abordagem experimental 
numa perspectiva investigativa. Como referencial teórico, o trabalho pautou-se na abordagem da 
experimentação em uma perspectiva investigativa (CARVALHO, 2005).  

Metodologicamente o estudo se configura como um relato de experiência de uma oficina de Física - 
oferecida a alunos de Ensino Médio, onde se descreve e se analisa a oficina. Na oficina, os alunos foram 
levados a solucionar desafios práticos de Física, manipulando materiais, interagindo e levantando 
hipóteses.  

Como resultado da análise da oficina, constatamos que cada um dos desafios lançados foram 
solucionados pelos alunos com debate entre eles, tentativas e erros e colocação de diferentes 
hipóteses. Diante dos resultados obtidos, pudemos identificar experiências muito positivas em relação à 
oficina, pois os objetivos propostos foram alcançados, apontando a pertinência da perspectiva teórico-
metodológica adotada e pretensão de continuidades com o enfoque em outras ações do PIBID.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID, na licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN/Campus Caicó. O Projeto, no campus Caicó, conta com a participação de um 
coordenador local, uma professora colaboradora, três professores supervisores atuantes em três escolas 
estaduais nas quais o PIBID atua e 15 alunos da licenciatura em Física do referido campus. 

Os autores deste trabalho desenvolvem suas atividades como bolsistas PIBID na Escola Estadual 
Antônio Aladim de Araújo, situada na cidade de Caicó-RN. Na escola, é oferecido ensino nos níveis 
fundamental e médio e na modalidade EJA. As ações desenvolvidas na escola pelos bolsistas são 
destinadas aos alunos matriculados que cursam os 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio. 

De acordo com o Projeto da licenciatura em Física do IFRN – Campus Caicó (EDITAL Nº 02/2009 – 
CAPES), os bolsistas devem ser orientados a desenvolver ações de intervenção nas escolas conveniadas 
ao PIBID, auxiliando a escola e, ao mesmo tempo, contribuindo com sua própria formação ao inserir-se 
no ambiente escolar. 

No caso da Estadual Antônio Aladim de Araújo, diagnosticamos algumas necessidades da escola e de 
uma professora de Física. Nesse diagnóstico, percebemos que a experimentação era uma das lacunas do 
ensino de Física naquela instituição escolar, além da pouca participação dos alunos nas aulas de Física. 
Com base nisso, estabelecemos algumas ações, utilizando uma abordagem experimental de Física, numa 
perspectiva investigativa. 

Atualmente esse modelo didático vem se destacando fortemente pelo fato de ser uma forma 
inovadora de ensino-aprendizagem, que dá liberdade ao estudante para demonstrar suas observações e 
conclusões, fazendo-o levantar suas hipóteses e ver o mundo ao seu redor de forma diferenciada. O 
ensino na perspectiva investigativa faz com que os alunos se envolvam no problema e despertem sua 
vontade de estudar e desenvolver sua capacidade de raciocínio pelo fato de lhes proporcionar prazer. 
No ensino tradicional, o aluno usa sua mente para armazenar os conhecimentos decorando fórmulas e 
métodos de resoluções de questões fazendo com que ele apenas use aquela aprendizagem quando se 
depara com situações específicas. Já no modelo investigativo (construtivista), os alunos constroem 
conhecimentos a partir dos seus conhecimentos prévios, de forma ativa. Por isso a importância de se 
trabalhar com um ensino onde os alunos construam os conhecimentos e não apenas os guardem. 

O objetivo deste trabalho, que consiste em um relato de experiência, é descrever e analisar os 
resultados obtidos em uma oficina de Física ministrada pelos bolsistas do PIBID Física – IFRN / Campus 
Caicó, que foi destinada a alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino. 

A proposta utilizada na realização da oficina foi uma abordagem experimental numa perspectiva 
investigativa, que consiste em lançar um desafio aos alunos para que eles busquem estratégias de 
solucionar o desafio proposto (CARVALHO, 2005). No decorrer do processo de investigação, os mesmos 
interagem entre eles e geram debates muito significativos para a aprendizagem do conhecimento físico. 
Nessa proposta, os experimentos passam a ser o instrumento de aprendizagem principal, onde os 
alunos têm que interpretá-los e compreendê-los. Assim, os alunos conseguem visualizar várias 
possibilidades de acertar ou errar as possíveis estratégias a serem tomadas para solucionar os desafios. 

Esse modelo propõe que o aluno reflita sobre o experimento para obter resultados conclusivos, 
deixando apenas de se preocupar com a questão de memorização de fórmulas e de conceitos. Essa 
proposta motiva o aluno a gostar mais das disciplinas de ciências, encorajando-os a estudá-las. 
Pensando nisso, é que o grupo propôs uma oficina experimental com desafios, que pudesse mostrar o 
quanto a disciplina de Física pode ser divertida e instigante. 
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2. A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA 

Na atualidade, muitos são os estudos que demonstram como a experimentação pode auxiliar no 
ensino de Física. 

Alguns projetos do PIBID já foram desenvolvidos utilizando a perspectiva da experimentação. No 
trabalho de DUTRA et al., (2011), foram realizadas oficinas experimentais, onde o objetivo foi destacar a 
eficiência e importância da experimentação no ensino de física. Na escola citada no trabalho, essa 
estratégia teve um impacto positivo na vida dos estudantes, pois, segundo os autores, tem melhorado o 
rendimento e o desempenho dos alunos nas aulas. 

No trabalho, de ABEGG e BASTOS (2005) buscou-se mudar a prática no processo educacional no 
ensino de ciências nas séries iniciais para melhorar e aumentar os conhecimentos acerca da relação 
ensino-aprendizagem. 

As propostas de experimentação no ensino de Física podem ter sentido e propósitos diversos. 
Apresentamos aqui, brevemente, as perspectivas de demonstração e investigação. 

Na perspectiva demonstrativa, o professor é o manipulador da experimentação, o experimento é 
utilizado de forma ilustrativa. O experimento é demostrado aos alunos e os mesmos observam os 
acontecimentos. Depois eles refletem e relacionam o que foi visto no experimento com os conceitos 
físicos estudados. Nessa proposta, não é condição fundamental que os alunos promovam interações 
entre eles e nem manipulem o experimento. 

De acordo com Barreiro e Bagnato (1992), para os alunos, as demonstrações experimentais 
tornaram as aulas mais interessantes, os conceitos ficaram mais bem esclarecidos e a fixação da matéria 
melhorou, fatores esses que ajudaram na compreensão da teoria, nas aplicações e resoluções de 
exercícios. 

Na proposta investigativa, os alunos são levados a construírem os conhecimentos, pois eles podem 
interagir com o experimento e com os outros alunos. Dessa forma, o conhecimento é construído a partir 
das respostas obtidas no desenvolvimento da atividade. . 
 

Neste trabalho, utilizamos a proposta experimental investigativa na elaboração e desenvolvimento 
de nossas atividades, objetivando que os alunos discutam sobre como resolver um problema lançado 
pelo professor, chegando a diferentes hipóteses que devem ser discutidas com os demais. 

Para isso, o principal referencial teórico por nós utilizado foi CARVALHO (2005). Para a autora, a 
proposta é a adoção de uma “cultura experimental” em que o conhecimento sobre ciências seja feito a 
partir da reflexão e dos resultados obtidos nas experimentações. Nesse sentido, a experimentação deve 
ser utilizada não de forma ilustrativa, mas para desencadear um processo de investigação em torno de 
um problema prático lançado ao aluno. Manipulando o experimento, os alunos procuram resolver o 
problema proposto a ele (fase 1), descrever para a turma como resolveram o problema (fase 2), lançar 
suas hipóteses para explicar por que o problema foi resolvido daquela forma, confrontando-as com as 
hipóteses dos colegas e as do professor (fase 3) e procurar situações do cotidiano em que se apliquem 
as explicações e conceitos então construídos (fase 4). 

A proposta investigativa permite que o aluno faça relações entre a teoria e a prática para que ele 
possa compreender com mais facilidade os conceitos físicos. Assim os alunos podem expor seus 
conhecimentos prévios e construir junto aos outros, num trabalho em grupo, as conclusões gerais. Estão 
presentes, assim, os princípios construtivistas no desenvolvimento do conhecimento e aplicações da 
Física - não só em atividades avaliativas escolares - mas também no uso desse conhecimento no 
ambiente onde vivem em seu dia a dia. DUSCHI (1995), LEE e ANDERSON (1993) e PINTRICH (1993, p.16) 
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apud CARVALHO mostraram que, quando aumentam as oportunidades de conversação e de 
argumentação durante as aulas, também se incrementam os procedimentos de raciocínio a e habilidade 
dos alunos para compreender os temas propostos. 

Evidencia-se, na perspectiva investigativa da experimentação, uma série de princípios de uma 
prática construtivista. Por exemplo, o da interação para a construção ativa do conhecimento. VIGOTSKY 
(1984), COLL e COLOMINA (1990, p.16) apud CARVALHO dizem que, partindo do enfoque social dado 
aos processos de ensino-aprendizagem, vemos como é importante a relação interpessoal e, 
principalmente, a ajuda educativa ajustada a situações peculiares de cada aprendiz. COLL (1992, p.28) 
apud CARVALHO propõe que “[...] na escola se ensinem e se aprendam outras coisas consideradas tanto 
ou mais importantes que os fatos e conceitos, como, por exemplo, [...] saber trabalhar em equipe, 
mostrar-se solidário com os companheiros, respeitar e valorizar o trabalho dos demais [...]”. 

O trabalho nessa perspectiva aguça o interesse do alunado para questões do dia-a-dia envolvendo a 
Física, fazendo com que os alunos se tornem mais autônomos nos seus pensamentos, tomando decisões 
e estudando independentemente. 

Além do lugar privilegiado das interações sociais nos processos de ensino-aprendizagem, os 
conceitos espontâneos dos alunos têm valor especial. A esse respeito, Bachelard (1938, p.18) apud 
CARVALHO argumenta: 

Surpreendeu-me sempre que os professores de Ciências, mais que os outros, não compreendam 
que não se compreenda. [...] Não reflitam sobre o fato de que os adolescentes chegam à aula de Física 
com conhecimentos empíricos já constituídos: trata-se, assim, não de adquirir uma cultura 
experimental, e sim mais precisamente de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos 
pela vida cotidiana. 

Concordando com Bachelard (1983, p.18) apud CARVALHO, entendemos que os conceitos 
espontâneos dos alunos devem ter lugar privilegiado no ensino de Física, não só como motivadores na 
aula, mas como verdadeiros desencadeadores da construção dos conceitos (como defende a proposta 
de experimentação numa perspectiva investigativa). 

Percebemos que a proposta da experimentação numa perspectiva investigativa caracteriza-se como 
uma prática construtivista da experimentação no ensino de Física. É com base nessa proposta que 
desenvolvemos a oficina analisada neste trabalho. 

 

3. METODOLOGIA 

Neste trabalho, que se caracteriza como um relato de experiência, descrevemos e analisamos uma 
oficina experimental de Física, ministrada por nós, bolsistas do PIBID – IFRN Campus Caicó. Foi 
desenvolvida com o propósito de ser realizada dentro do I Encontro de Físico-Educadores (I EFE) - 
evento produzido pelo IFRN/Campus Caicó. 

A oficina intitulada Circuito divertido de Física, destinou-se a alunos de ensino médio da rede 
pública de ensino e os experimentos relacionavam-se aos conteúdos de Mecânica e Hidrostática. 

Para elaboração da mesma foi formado um grupo de estudo, juntamente com a professora 
supervisora – bolsista PIBID, para estudar a experimentação numa perspectiva investigativa (CARVALHO, 
2005). Para tanto, foi utilizado o livro Ciências no Ensino Fundamental: O conhecimento Físico, de Anna 
Maria Pessoa de Carvalho e os vídeos dos experimentos mostrados no livro, disponíveis no site do 
LAPEF, da USP. 
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Essa abordagem teórica foi escolhida pelo fato de ser bastante instigante aos alunos e por ser uma 
proposta diferente da tradicional. A pretensão era fazer algo inovador e que fosse realmente 
proveitoso. 

Os objetivos da oficina eram fazer com que os alunos se interessassem a aprender Física de uma 
maneira mais atrativa e divertida, para que eles pudessem ser capazes de solucionar problemas 
desafiantes e ao mesmo tempo interagirem entre si, criando debates e buscando estratégias para 
solucionarem problemas. Com isso, eles iriam utilizar seus conhecimentos prévios, usar seu raciocínio, 
desfrutar de suas habilidades e, por fim, chegar a uma conclusão. No momento em que eles tentam 
solucionar um problema, vão construindo conceitos que se relacionam aos conceitos físicos. Assim há 
atividades de Física diferentes das tradicionais que podem despertar interesse e gosto em estudar Física, 
facilitando a aprendizagem dos alunos. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados, aqui discutidos, são referentes à descrição e análise da oficina já mencionada. 

A oficina teve duração de 01h30min e contou com a participação de cinco alunos de 1° e 2° anos do 
Ensino Médio. Foi realizada em três grandes momentos: 

1º) Introdução: 

Iniciamos fazendo um breve esclarecimento de como seria realizada a oficina. Perguntamos aos 
alunos o que eles entendiam por Física e fomos escrevendo suas respostas no quadro para, no final da 
oficina, refazer a mesma pergunta e termos uma comparação das respostas. 

2º) Resolução dos desafios de Física no “circuito”: 

Para a realização dos desafios, os alunos deveriam passar pelo “circuito”: sequencia de várias 
bancadas espalhadas na sala contendo cada uma delas os eventuais problemas a serem investigados. 
Inicialmente, pedimos aos alunos que tentassem resolver o problema. Depois, perguntamos a eles o que 
foi realmente necessário fazer para resolver os problemas. Ao solucionarem cada desafio, um breve 
debate era iniciado discutindo os princípios envolvidos. Logo após, o grupo de alunos passaria para 
outra bancada. 

3º) Momento final: 

Para finalizar, foi aplicado um questionário aos alunos participantes da oficina para avaliar o 
desenvolvimento da oficina na visão deles, identificando se os resultados foram positivos e saber o que 
eles acharam da mesma. 

Abaixo, analisamos as atividades em cada uma das bancadas do circuito, expondo qual era o 
desafio em cada uma delas, como os alunos os resolveram e explicitando a explicação física envolvida 
no desafio. 

Na primeira bancada (figura 1) o experimento realizado foi o desafio do peteleco, onde havia um 
copinho tampado com um cartão e uma moeda em cima do cartão. O problema foi o seguinte: os alunos 
foram desafiados a colocarem a moeda dentro do copinho sem tocar na moeda. 

Os alunos tentaram de várias formas, debateram entre eles as possíveis estratégias que poderiam 
ou não dar certo. Alguns diziam que tinha que retirar apenas o cartão, mas isso teria que ser feito de 
forma lenta. Em determinado momento, um aluno teve a ideia de retirar o cartão de forma rápida e 
brusca. Foi dessa forma que o problema do peteleco foi solucionado. 
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Ao ser proposto o problema, os alunos iam interagindo entre eles a respeito de como solucionar o 
problema e relacionavam o que acontecia nos experimentos com seus conhecimentos prévios, isso 
facilitou a compreensão do conceito físico. Segundo Coll (1990, p.36) apud CARVALHO, é o professor 
que propõe problemas a serem resolvidos, que irão gerar ideias que, sendo discutidas, permitirão a 
ampliação dos conhecimentos prévios; promove oportunidades para reflexão, indo além das atividades 
puramente práticas; estabelece métodos de trabalho colaborativo e um ambiente na sala de aula em 
que todas as ideias são respeitadas. 

 
Figura 1 – Aluno analisando o experimento no Desafio do Peteleco 

A explicação física: este experimento está relacionado à primeira lei de Newton - o princípio da 
inércia. Quando a moeda está em cima do cartão, as forças resultantes atuantes sobre ela é zero. Então 
se o cartão for retirado lentamente, a moeda vai junto porque o sistema é visto como um conjunto e a 
força exercida sobre ele não é superior ao coeficiente de atrito estático. No entanto, ao ser retirado 
rapidamente o cartão, o coeficiente de atrito estático é superado, fazendo com que a moeda continue 
verticalmente no mesmo lugar e caia dentro do copo por ação da gravidade. 

Na segunda bancada (figura 2), o experimento realizado foi o Problema da Cestinha. Tínhamos um 
looping, uma esfera de metal e uma cestinha grudada a uma certa distância no fim do looping. O desafio 
era descobrir de que local do looping a bolinha deveria ser solta para que a mesma caísse dentro da 
cestinha. 

Inicialmente, os alunos estavam soltando a bolinha de um mesmo lugar durante um bom tempo, 
que era do topo do looping. Alguns alunos perceberam que assim, a bolinha estava “passando” da 
cestinha. Então, eles perceberam que teriam que ir baixando a bolinha para ver de onde ela passaria 
mais perto de cair na cestinha. Observaram que, em determinado local, a bolinha estava passando bem 
perto de entrar na cestinha, foi quando um aluno comentou “é mais ou menos daqui que temos que 
soltar a bolinha para que ela caia na cestinha”. Este aluno soltou a bolinha um pouco abaixo do topo do 
looping e assim o problema foi solucionado. 

 
Figura 2 – Aluno tentando solucionar o Problema da Cestinha 

A explicação física: neste experimento, a distância que a bolinha iria alcançar ao sair do looping 
dependia da velocidade em que a bolinha se encontrava. Quanto mais rápido ela viesse, mais distante 

03720372



ela iria cair. A velocidade que a bolinha iria adquirir depende da altura em que ela a bolinha seria solta. 
Isso pelo fato de que, quando está a uma certa altura, corresponde a uma quantidade de energia 
denominada “energia potencial”. Quando a bolinha vai descendo, vai ganhando velocidade, a energia 
potencial vai se transformando em uma energia denominada “energia cinética”. Então, quanto maior a 
energia potencial, maior a energia cinética. 

Na mesma experiência realizada no trabalho de CARVALHO (2005), pudemos observar que os 
alunos agiram de modo muito semelhante aos alunos da oficina. É descrito no referido trabalho que um 
garoto soltou a bolinha do topo do looping e a bolinha passou muito distante da cestinha; outro, 
percebeu que a bolinha teria que ser solta um pouco mais abaixo do topo do looping e disse: “coloca 
mais aqui ó”, apontando um lugar mais abaixo. 

Segundo CARVALHO (2005, p.15): 

Temos detectado a importância de propor aos alunos situações problemáticas interessantes. Ao 
tentar resolvê-las, os alunos se envolvem intelectualmente coma situação física apresentada, 
constroem suas próprias hipóteses, tomam consciência da possibilidade de testá-las, procuram as 
relações causais e, elaborando os primeiros conceitos científicos, (re)construem o conhecimento 
socialmente adquirido, um dos principais objetivos da educação escolar. 

As situações coincidentes (em nossa oficina e no trabalho de Carvalho) demonstram que as 
hipóteses levantadas pelos alunos podem ser recorrentes para explicar um mesmo fenômeno físico. 

Na terceira bancada (figura 3), tínhamos o Desafio do jato d’água. Havia um recipiente (bacia) com 
água, um tubo feito de cano PVC com pequeno furo próximo da base para a água sair, dois copos de 
plástico e um potinho furado na base, para aparar a água. O desafio lançado foi: vocês terão que 
descobrir um jeito de fazer com que o potinho permaneça sempre cheio de água, mas só poderão jogar 
a água no tubo. Os alunos começaram a colocar água dentro do tubo e inicialmente o jato d’água 
ultrapassou o potinho. Logo depois eles diminuíram a quantidade de água, então aos poucos o jato 
d’água alcançou o potinho. Assim eles perceberam que teriam que controlar a água para que o jato 
ficasse constante ao ponto de permanecer enchendo o potinho. 

 
Figura 3 - Alunos enchendo o recipiente com água no Desafio do Játo d´água 

A explicação física: a pressão atmosférica exerce uma força sobre a superfície da água que é 
transmitida para todos os pontos do líquido. Para que um ponto qualquer dentro tubo adquira maior ou 
menor energia cinética ele dependerá também da coluna de água que está acima dele. A distância que o 
jato d’água alcançará dependerá de sua velocidade. Maior velocidade, maior distância. 

Na experiência feita por CARVALHO (2005) e comparada à mesma experiência realizada na oficina, 
os alunos chegaram à mesma conclusão: quanto maior a coluna de água, mais distante o jato irá 
alcançar. Isso somente aconteceu depois de algumas tentativas, erros e discussões. Uma criança que 
realizou a experiência de CARVALHO, disse: “Se você pegar um copinho e encher o tubo até em cima, a 
água passa (do potinho) por causa da força da água... A água tem várias forças, se tiver muita água ela 
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fica mais forte, e se tiver pouca água, ela fica mais fraca”. As argumentações em nossa oficina foram 
bem parecidas, evidenciando hipóteses semelhantes para resolver o problema. 

Durante a experiência em nossa oficina, os alunos se mostraram muito interessados e curiosos em 
saber como o problema seria solucionado. Para eles, experiências com água lhes eram muito 
“familiares”, portanto, não foi muito difícil concluir o desafio. Para KARMILOFF-SMITH (1975, p.20) apud 
CARVALHO, “A principal função das experiências é, coma ajuda do professor e a partir das hipóteses e 
conhecimentos anteriores, ampliar o conhecimento do aluno sobre os fenômenos naturais e fazer com 
que ele as relacione com sua maneira de ver o mundo”. 

Na quarta bancada (figura 4), o experimento foi o Problema dos carrinhos. Havia um carrinho de 
plástico, bexigas, fita adesiva e canudos individuais para cada aluno. O problema foi o seguinte: os 
alunos teriam que usar todos os materiais para fazer com que o carrinho andasse durante certo período 
sem que eles tivessem contato direto com o carrinho. Primeiramente, os alunos tentaram empurrar o 
carrinho segurando a bexiga e soltando todo o ar sobre o carrinho, depois eles encheram duas bexigas e 
prenderam no teto do carro e sopraram. Em seguida uma menina encheu a bexiga, prendeu no teto do 
carro com a fita adesiva e soltou o ar, fazendo assim o carrinho andar. 

 
Figura 4 – Aluno manipulando o experimento no Problema dos carrinhos 

A explicação física: no experimento, ao sair da bexiga, o ar que está sendo direcionado pelos 
anteparos impulsiona o carrinho, fazendo com que ele se locomova em sentido oposto ao do jato de ar. 
A distância que o carro irá percorrer dependerá da quantidade de ar expelido de dentro da bexiga. 

De acordo com as experiências realizadas por CARVALHO (2005), a respeito deste experimento, foi 
percebido nas duas experiências que depois de algumas tentativas, os alunos chegaram ao mesmo 
resultado. No entanto, na oficina que realizamos o grupo não deu tanta atenção à velocidade atingida 
pelo carrinho, seu objetivo maior era fazê-lo mover-se. Em CARVALHO (2005), os alunos perceberam 
que eles tinham que encher a bexiga na medida certa, nem muito, nem pouco, pois isso iria interferir na 
orientação do carrinho, já que eles estavam em uma competição. Um dos alunos comentou: “A gente 
podia encher o quanto que queria. Mas a gente não encheu muito, se não ela ia pro lado, ia balançar, 
não ia correr muito”. 

Para que os alunos da oficina chegassem a uma conclusão, assim como os alunos citados por 
Carvalho, ambos tiveram que expor suas ideias uns aos outros componentes do grupo para que todos 
tivessem oportunidade de mostrar seus pensamentos. WHEATLEY (1991, p.31) apud CARVALHO diz: ”ao 
contar aos outros o que pensam sobre um problema, os estudantes elaboram e refinam seus 
pensamentos e aprofundam sua compreensão”. 

Na quinta e última bancada (figura 5), os alunos se depararam com o Desafio dos pregos. Havia 
uma base de madeira com um prego pregado no centro e mais outros dez pregos soltos. O problema era 
conseguir equilibrar todos os dez pregos soltos em cima do prego preso na base de madeira. Os alunos 
tentaram buscar maneiras de fazer com que os pregos ficassem todos em equilíbrio, mas, nesse caso, 
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não havia muitas formas de se conseguir e os alunos não conseguiram solucionar o desafio. Então, 
tivemos que fazer a demonstração da resolução. 

Os alunos não conseguiram fazer o que foi proposto pelo desafio, mas conseguiram compreender o 
conceito físico relacionado ao experimento. Segundo PIAGET (1978, p.176) apud CARVALHO, “fazer é 
compreender em ação uma dada situação em grau suficiente para atingir os fins propostos, e 
compreender é conseguir dominar, em pensamento, as mesmas situações até poder resolver os 
problemas por elas levantados, em relação ao por que e ao como das ligações constatadas e, por outro 
lado, utilizadas na ação”. 

 
Figura 5 – Aluna buscando a solução do Desafio dos pregos 

A explicação física: os pregos têm que ser posicionados transversalmente um ao outro em forma de 
“costela”, isso fazia com que eles ficassem estáveis e o centro de gravidade do sistema se localizará 
abaixo do ponto de apoio, proporcionando o equilíbrio de todos os pregos. 

Depois de terminado o circuito e a resolução dos desafios, em breve avaliação da oficina pelos 
alunos, pudemos perceber que houve um excelente resultado em relação às expectativas pretendidas. 
Todos os alunos, unanimamente, avaliaram que a oficina foi boa e proveitosa, pois tiveram a 
oportunidade de ver a Física de uma forma mais divertida, onde “os conhecimentos foram realmente 
aprendidos”. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das ações realizadas com os alunos de Ensino Médio da rede pública de ensino, pudemos 
identificar um resultado muito positivo em relação à oficina ministrada por nós bolsistas do PIBID, pois 
nossos objetivos foram alcançados. 

Os objetivos específicos da oficina foram alcançados, pois os alunos tentavam resolver os 
problemas, debatiam e interagiam entre si, buscando diversas estratégias que os levassem a solução dos 
desafios. 

A experimentação prática na perspectiva investigativa fez com que os alunos começassem a 
construir seus próprios conceitos. Foram muito importantes as hipóteses levantadas pelos mesmos ao 
manipularem os experimentos, foi a partir daí que eles começaram a relacionar os seus próprios 
conceitos com os conceitos físicos. 

Através das boas experiências que tivemos na realização da oficina, pretendemos desenvolver 
outras atividades utilizando essa mesma abordagem teórico-metodológica com os alunos da Escola 
Estadual Antônio Aladim de Araújo, para que os mesmo possam partilhar das mesmas experiências que 
os alunos da oficina realizada. Esperamos, além de despertar o interesse dos discentes pela Física, 
contribuir para melhorar a aprendizagem do ensino de Física dos alunos da escola em questão. 
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O projeto PIBID está sendo de grande importância na nossa formação docente e vem despertando 
bons interesses na nossa atuação como futuros professores da rede pública de ensino e nos trazendo 
boas perspectivas para a prática em sala de aula. 

 

6. AGRADECIMENTOS  

Agradecemos ao apoio e colaboração da nossa financiadora, CAPES. 

 

REFERÊNCIAS 

ABEGG, Ilse; BASTOS, Fábio da Purificação. Fundamentos para uma Prática de ensino-Investigativa em 
Ciências Naturais e suas Tecnologias: Exemplar de uma Experiência em Séries Iniciais. Revista Eletrônica 
de Enseñanza de las Ciências.  
 
BARREIRO, A.C.M.; BAGNATO, V. Aulas Demonstrativas nos Cursos de Básicas de Física. Vol. 9, n.3; p. 
238-244, 1992.  
 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ciências no Ensino Fundamental: O Conhecimento Físico, Ed 
Scipione, 2005, 1ª Ed.  
 
DUTRA, Jomhara Cristine Borges et al. A Experimentação no Ensino de Física no Colégio Estadual 
Abrahão André – Uma ação do Programa PIBID. 2011. VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede 
Norte e Nordeste de Educação Tecnológica Aracaju-SE -2011  
 
GASPAR, Alberto; MONTEIRO, Isabel Cristina de Castro. Atividades Experimentais de Demonstrações em 
sala de Aula: Uma Análise Segundo o referencial da teoria de Vygotsky. Investigações em ensino de 
Ciências. V. 10, p. 227-254. 2005. 

03760376



ATITUDES CIENTÍFICAS E ATITUDES FRENTE À QUÍMICA ESCOLAR DOS 
ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA DO IFRN 

L. O. Medeiros1, A. O. Nunes2, R. A. C. Soares³, L. N. Carvalho4 e B. F. S. Neto5 
1Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró, 2Instituto Federal do Rio Grande do Norte - 
Campus Mossoró, ³ Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró, 4Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte - Campus Mossoró e 5Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró 
lucas.o.medeiros@hotmail.com – albinoon@hotmail.com – reneairton_12@hotmail.com – lucasnc7@gmail.com 

– f.neto2008@hotmail.com 

RESUMO 

O conhecimento é produzido e disseminado com velocidade nunca imaginada, mas paralelamente 
vivemos uma crise no ensino de ciências. Há nesse contexto a emergência da necessidade de 
alfabetização científica e tecnológica (ACT) da população em geral, na qual a Química tem um papel 
importante. Neste panorama o objetivo deste trabalho é analisar as atitudes científicas e atitudes frente 
à química dos alunos do terceiro ano do Curso Técnico Integrado em Mecânica do IFRN – Campus 
Mossoró através de uma abordagem quali-quantitativa baseada em um questionário aberto, uma escala 
de Likert e uma escala de diferencial semântico. Os instrumentos foram aplicados no ano letivo de 
2011.2. sendo entrevistados 29 alunos, dos quais 62% eram do sexo masculino e 38% do sexo feminino 
e com idade média de 16,8 anos. A partir dos resultados pode-se perceber que os estudantes 
pesquisados apresentam uma atitude científica positiva em relação à química, entendendo a atuação do 
químico e da referida ciência como benéfica à sociedade. Em oposição apresentam uma atitude 
demasiado negativa frente à ciência química escolar, considerando este componente escolar como 
“difícil”, e demonstrando baixa autoestima quanto sua possibilidade efetiva de aprender esta ciência. 

 

Palavras-chave: Atitudes e Crenças, Ensino de Química, Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estamos inseridos em uma sociedade pós-moderna (NUÑEZ e RAMALHO, 2004), em que os efeitos 
da ciência e da tecnologia estão continuamente alterando nossas formas de convivência com o planeta, 
com nosso semelhante e até mesmo alterando a nossa visão de mundo. Nessa nova era, o 
conhecimento é produzido e disseminado com velocidade nunca imaginada, mas também os efeitos 
desta produção são sentidos quase que instantaneamente em todas as partes do mundo. 

Diante disso seria esperado que houvesse um crescente interesse pelos conhecimentos relativos à 
ciência e à tecnologia, contudo como salienta Pozo e Gómez-Crespo (2009) vivemos uma crise no ensino 
das ciências. 

Esses autores afirmam que esta crise manifesta-se no fracasso dos estudantes frente à expectativa 
dos docentes ou por aqueles manterem ideias e atitudes equivocadas sobre a ciência mesmo depois de 
anos de estudo, com a persistência de crenças positivistas sobre a natureza da ciência e da tecnologia, 
sobre sua interação com a sociedade. 

Neste cenário, conhecimento químico tem um importante papel no contexto da sociedade pós-
moderna, uma vez que diversas transformações sociais, ambientais e tecnológicas vêm se processando 
em interação com a ciência química, como na busca de novas fontes energéticas e na síntese de 
fármacos e cosméticos. 

Desta forma, nosso objetivo é analisar as atitudes científicas e atitudes frente à química dos alunos 
do terceiro ano do Curso Técnico Integrado em Mecânica do IFRN – Campus Mossoró através de uma 
abordagem quali-quantitativa baseada em um questionário aberto, uma escala de Likert e uma escala 
de diferencial semântico. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É a partir do paradigma da alfabetização científica e tecnológica (ACT) e do movimento CTSA que 
ainvestigação das atitudes e crenças dos estudantes sobre ciência e tecnologia (C&T) ganha importância. 
Tendo em vista que passa a ser objetivo da educação em ciências, não apenas ensinar ciências, mas 
ensinar sobre ciências e inserir a tecnologia no ensino de cada disciplina. Antes de discutir-se os 
resultados obtidos faz-se necessário analisar os conceitos de crenças e atitudes, construtos escolhidos 
para a pesquisa em questão. 

Para Manassero Mas e Vázquez Alonso (2001) são as crenças e atitudes adquiridas ao longo da vida 
que nos justificam algumas ações em relação à ciência e a tecnologia, tais como a menor tendência de 
escolha de carreiras científicas entre as mulheres, ou falsas idéias que levam os estudantes a 
acreditarem que os cientistas realizam seus trabalhos isolados. 

Marmitt et al (2008) ao discutirem a relação entre as atitudes e crenças dos estudantes e o 
desempenho em matemática define o que seriam as crenças. 

“Quando se fala em crenças, surge de imediato a idéia de algo místico, religioso. 
Porém, quando relacionamos esse termo a matemática, ele se refere a tradução do 
inglês ‘beliefs’ e se refere às concepções que as pessoas apresentam em relação à 
matemática. Há vários autores que tratam das crenças abrangendo a aprendizagem e, 
principalmente, a forma como elas são construídas. (Marmitt et al, 2008).” 

Estes mesmos autores ainda afirmam que as crenças possuem certa estabilidade, mas são também 
dinâmicas pois podem ser alteradas em contraste com outras idéias, e submetidas a evolução. Sendo 
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em grande parte (no tocante à matemática) construídas em sala de aula com a interação professor-
aluno. 

Vieira e Martins (2005) ao discutirem as crenças de professores em exercício sobre as relações CTS, 
afirmam que este conhecimento tem fortes implicações para as propostas de formação inicial e 
continuada de formação de professores. 

Quando falamos de atitudes, à maneira do que acontece com as crenças, o senso comum associa 
este termo à ação. Para este trabalho, no entanto, faz-se uso do conceito expresso por Manassero Mas 
e Vázquez Alonso (2001), segundo os quais as atitudes seriam constituídas por três elementos: 

“Conjunto organizado e durador de convicções ou crenças (elemento cognitivo) 
dotadas de uma predisposição ou carga afetiva favorável ou desfavorável (elemento 
avaliativo ou afetivo) que guia a conduta da pessoas a respeito de um determinado 
objeto social (elemento conductual).” 

Dentro da pesquisa em ensino de ciências diversos são os trabalhos que visam identificar as 
concepções, crenças, atitudes e valores em relação a ciência, a tecnologia e a sociedade (Praia e 
Cachapuz, 1994; Scoaris et al, 2008; Nunes e Dantas, 2010; Manassero Mas e Vasquez Alonso, 1997). 

Essa importância remete às questões metodológicas de como identificar e avaliar as atitudes e 
crenças, tendo em vista que existem inúmeros instrumentos para tal. Manassero Mas e Vázquez (2002) 
realizam uma revisão da pesquisa em atitudes e crenças em relação aos aspectos CTS e argumentam 
sobre a validade e confiabilidade dos métodos tradicionalmente utilizados, deixando clara a fragilidade 
que as metodologias tradicionalmente empregadas apresentam. Em outro estudo Acevedo et al (2009) 
afirma existir duas tradições da medição de atitudes: a) o escalamento psicofísico e b) a avaliação 
psicométrica. A avaliação psicométrica consistiria em: 

“aplicar tests, respondendo-se a uma série de questões, cada uma das quais pretende 
valorar o atributo comum que se pretende medir, para construir uma pontuação que 
classifica a atitude da pessoa sobre um contínuo. As conhecidas escalas tipo Likert e de 
diferencial semântico caberiam dentro desta segunda tradição, cuja validade radica na 
suposta capacidade de cada questão para representar adequadamente o construto 
atitudinal que se mede. A maioria dos instrumentos aplicados até agora para avaliar 
atitudes relacionadas com a ciência são instrumentos psicométricos cuja validez 
sempre se dá por suposta, não havendo existido demasiada preocupação entre os 
investigadores por confirmá-la, de onde se tem originado a maioria dos problemas 
métricos e defeitos que se tem posto de manifesto na literatura sobre o tema.” 
(ACEVEDO et al, 2009) 

Dentro do campo específico do estudo das atitudes científicas sobre a química e em relação à 
química, inúmeros são os estudos que buscam entender como se constroem essas atitudes e como eles 
interferem no ensino aprendizagem dessa disciplina. Destacamos aqui três estudos recentemente 
publicados. 

Chueng (2011) estudou as atitudes de estudantes de Hong Kong sobre a motivação para estudar 
química, enquanto Gräber (2011) faz um estudo de como as atitudes e crenças dos estudantes alemães 
evoluiu entre 1990 a 2008 em relação à aprendizagem da química. Por fim, Hofstein e Mamlok-Naaman 
(2011) discutem a relação entre as atitudes e o interesse em estudar química, o que nos mostra a 
importância do tema e como ele tem repercutido internacionalmente, ainda que no Brasil seja escassos 
trabalhos que discutam o tema. 
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3. METODOLOGIA 

Há a presença marcante de dois paradigmas básicos na pesquisa social e por consequência no 
Ensino de Ciências, sendo estes o qualitativo e o quantitativo, tendo cada qual suas limitações e 
inclusive contradições (GRECCA, 2002). A abordagem qualitativa resulta no recolhimento intensivo de 
dados permitindo uma análise mais profunda das questões propostas, enquanto a abordagem 
quantitativa, como o próprio nome sugere, permite a quantificação dos resultados, estudados através 
de análise estatística (COLL, DALGETY e SALTER, 2002). Com base nisto, neste trabalho foi realizada uma 
pesquisa quali-quantitativa. 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram um questionário com cinco questões abertas, das 
quais foram utilizadas a questões 1, 4 e 5 e a adaptação de duas escalas do CAEQ (Chemistry Attitudes 
and Experiences Questionnaire) (COLL, DALGETY e SALTER, 2002), sendo a primeira uma escala de 
diferencial semântico com 22 comparações, cujos valores variaram entre -3 (mais negativo) e +3 (mais 
positivo) e a segunda escala adaptada foi uma escala de Likert com 30 afirmativas dividida em três 
blocos: aulas expositivas, aulas de monitoria e aulas de laboratório. Na escala de Likert, foram utilizados 
os valores +2 para TA (totalmente de acordo), +1 para A (de acordo), 0 para I (indeciso), -1 para D 
(desacordo) e -2 para TD (totalmente em desacordo). Neste trabalho foram utilizadas a primeira escala 
do instrumento e as afirmativas referentes às aulas expositivas e aulas de monitoria da escala de Likert. 
Foi empregado, na análise estatística, o cálculo da média aritmética e desvio padrão de cada assertiva 
proposta. 

Este trabalho focou a aplicação deste instrumento na turma do 3º ano do curso técnico integrado 
em Mecânica do IFRN – Campus Mossoró do ano letivo de 2011.1. A atividade contou com a 
participação de 29 alunos da referida turma, dos quais 62% eram do sexo masculino e 38% do sexo 
feminino e com idade média de 16,8 anos. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Qualitativa 

Conforme explicitado na metodologia, far-se-á uma análise qualitativa das respostas dos 
entrevistados partindo dos seguintes questionamentos: 

Você recebia alguma assistência extra classe para ajudar estudo da química? Como era? 

Para você qual o papel do químico na nossa sociedade? 

Você escolheria alguma profissão relacionada à química? Qual profissão você pretende exercer 
no futuro? 

A primeira questão tem o objetivo de analisar quais as percepções do aluno com o estudo da 
Química fora da sala de aula, enfatizando quais meios são por ele utilizados para complementar seu 
estudo. As respostas referentes a essa questão foram categorizadas e, posteriormente, tabuladas, 
conforme gráfico 1 abaixo. 
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Gráfico 1 – Assistência extra classe no estudo da Química 

Como é possível perceber, 34% dos estudantes utilizam-se dos meios oferecidos pelo IFRN para
complementar seu estudo de Química, como é o caso da assistência do professor através do CA (centro 
de aprendizagem), conforme diz o estudante nº10: “A assistência que tínhamos era o CA (centro de 
aprendizagem), onde podíamos tirar dúvidas, porém era pouco utilizado. O CA era feito nos horários 
inversos, facilitando para os alunos.” bem como o acesso à monitoria do laboratório de Química da 
instituição, como relata o estudante nº3: “Monitores encontram-se no laboratório dispostos a tirar 
dúvidas dos alunos.”. 

Porém, mesmo apontando estas diversas maneiras de buscar assistência extra classe, muitos dos 
estudantes confirmam que não utilizam-se deles, como pode-se ver na resposta do estudante nº18: 
“Não [recebia assistência extra classe], apesar das instituições onde estudei oferecerem tal assistência.”. 
Isso denota que os estudantes preferem estudar sozinhos ou em pequenos grupos de amigos, deixando 
para tirar dúvidas somente na hora da aula e, sendo este tempo insuficiente para todos os alunos 
tirarem suas dúvidas, o rendimento na disciplina não chega a um nível satisfatório. 

Embora com todos estes recursos disponíveis, 59% dos entrevistados responderam que não tinha 
ou não recebia assistência extra classe no estudo da Química. Podemos inferir a partir disto que a 
maioria, mesmo tendo conhecimento de que dispunha de assistência, não sentia necessidade dela ou 
mesmo por não dar a devida importância ao conteúdo ministrado e, com isso, não saber mesmo nem 
quais são suas dúvidas ou ainda se as têm. 

O segundo ponto analisado dá razão, na visão de cada entrevistado, a qual o papel do químico na 
sociedade, cujas respostas foram categorizadas conforme o gráfico 2 abaixo. 

 
Gráfico 2 – O papel do químico na nossa sociedade 

Nota-se que, neste caso, os entrevistados têm diversas posições acerca do papel do químico na 
nossa sociedade, partindo de sua contribuição como professor e aquela que ajuda a entender o mundo 
até mesmo ao seu trabalho no desenvolvimento da indústria e da tecnologia. É importante notar, pois, 

03810381



que a visão do químico apenas como professor atualmente já não é mais tão corrente, como 
percebemos ao ver o gráfico que apenas 13% dos alunos questionados colocaram como o papel do 
químico na sociedade alguém que leciona e/ou entende o mundo. 

“O químico é importante/fundamental devido a sua atuação na sociedade”. Esta sentença resume 
bem o que 22% dos entrevistados colocaram como o papel do químico na sociedade. Estes estudantes 
foram mais gerais em suas respostas sem necessariamente justificar como se dá a atuação do químico 
na sociedade ou, se o faz, não foi suficiente para posicionar as respostas dentro de uma das categorias 
presentes no gráfico ou surgiu necessidade de criar-se uma nova categoria para contemplá-las. 

Por outro lado, 34% dos entrevistados apontaram prioritariamente os avanços na indústria e na 
tecnologia como o papel do químico na sociedade, conforme vemos nas respostas dos estudantes nº16: 
“Criar, desenvolver e melhorar substâncias que serão necessárias às pessoas, tanto para consumo como 
para as diversas utilizações e aplicações.” e nº24: “É de extrema importância [o papel do químico na 
nossa sociedade]. Ainda mais na atual sociedade, onde a tecnologia se faz de grande importância para o 
mundo. Acho que os químicos têm, e muito, a colaborar com o bom uso dessas tecnologias.”. 

Houve também, aqueles que fizeram referência direta aos benefícios ao meio ambiente e à 
sociedade como papel do químico na sociedade (22% dos entrevistados). Alguns poderiam dizer que as 
duas últimas categorias se complementam e deveriam estar unificadas em apenas uma, mas vale 
ressaltar que analisamos o teor de cada resposta individualmente e as classificamos de acordo com a 
ênfase dada em cada um dos pontos categorizados. Assim, podemos ter uma prova da diferenciação 
destas duas categorias observando os exemplos aplicados no parágrafo acima e as respostas dos 
estudantes nº6, que diz que “Ele [o químico] é muito importante para compreendermos melhor os 
eventos da natureza e para que nós possamos nos adaptar ou superar certos problemas enfrentados, 
como doenças, erosões, chuva ácida etc. E ainda é mais necessário nos dias de hoje em que estamos 
passando por diversas desventuras ambientais. A química é necessária para o avanço e sustentabilidade 
da sociedade.” e nº17: “[o papel do químico é] Para ajudar na descoberta de novas fontes de consumo, 
ajudar na economia financeira em alguns produtos e ajudar na conservação do meio ambiente.”. 

A última análise qualitativa neste trabalho trazia o seguinte questionamento: “Você escolheria 
alguma profissão relacionada à química? Qual profissão você pretende exercer no futuro?”. Essa 
questão tem como objetivo enxergar quais são as ligações que o estudante faz entre a Química e as 
diversas carreiras disponíveis no mercado e se ele tem conhecimento de que aquela profissão que ele 
pretende seguir faz uso desta ciência ou não. Os dados desta questão foram divididos em dois grandes 
grupos: estudantes que escolheriam alguma profissão relacionada à química e estudantes que não 
escolheriam alguma profissão relacionada à química, sendo cada qual categorizada de acordo com as 
áreas de trabalho citadas pelos estudantes. 

Observando o gráfico 3 abaixo, pode-se ver que, dos 20 estudantes que disseram poder escolher 
alguma carreira ligada à química, a maioria dentre eles (38%) optou pela Engenharia Mecânica, 
resultado já esperado, uma vez que é uma graduação relacionada também ao curso técnico de 
Mecânica, do qual os entrevistados fazem parte. É importante notar que 14% destes entrevistados 
citaram outras engenharias, como a engenharia de petróleo e a engenharia química. 
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Gráfico 3 – Estudantes que escolheriam alguma profissão relacionada à química 

Nota-se que boa parte dos entrevistados nesta categoria (33% dentre estes) colocou carreiras da 
saúde como opção de vida, como medicina e nutrição, além de que 5% destes citaram profissões dentro 
de outras ciências biológicas, como a biotecnologia. Mesmo assim, 10% dos entrevistados que 
afirmaram poder escolher uma profissão ligada à química não mencionaram a profissão que seguirão. 

Além destes, outros 9 estudantes disseram que não escolheriam uma profissão relacionada à 
química, conforme o gráfico 4 a seguir. 

 

Gráfico 4 – Estudantes que não escolheriam alguma profissão relacionada à química 

Nota-se novamente a aparição da carreira “Engenharia Mecânica” entre os citados. Isso mostra que, 
mesmo cursando o terceiro ano do curso técnico de mecânica, alguns entrevistados ainda não têm ideia 
da dimensão da química no universo das engenharias. Outros 22% destes entrevistados afirmaram 
querer seguir alguma profissão enquadrada nas ciências humanas, como é o caso de Direito. Ainda 
assim, mesmo entre estes estudantes, 33% não explicitaram a profissão que desejam seguir. 

4.2 Análise Quantitativa 

Neste momento, serão analisados os dados da primeira escala de diferencial semântico do 
instrumento, dividida cinco subescalas: 

Atitude frente a químicos (1 a 9) 
Habilidades dos químicos (10 a 13) 
Atitudes frente à química na sociedade (14 e 15) 
Interesse em carreiras na química (16 a 20) 
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Interesse de lazer na química (21 e 22) 
Relembrando a metodologia, os dados quantitativos foram analisados através do cálculo de média 

aritmética simples como medida central e desvio padrão como medida de dispersão. Abaixo, segue o 
gráfico 5 com as médias referentes à escala analisada. 

 

Gráfico 5 – Percepções sobre química e tópicos relacionados 

Percebe-se que de maneira geral os entrevistados apresentaram médias positivas no que se refere a 
esta escala. Porém, em todas as afirmações, obteve-se um desvio padrão alto (com média de 1,41), o 
que significa nas afirmações de média próxima a zero não houve consenso entre os estudantes, tendo 
uma parte avaliado a assertiva positivamente e outra parte avaliado negativamente enquanto uma 
terceira parte demonstrou indecisão na afirmação. 

Com relação à primeira subescala, nota-se, porém, uma média negativa, na assertiva 1, onde o 
estudante colocava-se quanto à importância que os químicos dão às atividades físicas. Nota-se também 
médias positivas consideráveis nas assertivas 2 e 3 (consciência social e ambiental do químico) e na 
assertiva 8 (químicos são questionadores). 

Na subescala de habilidades dos químicos, obteve-se a maior média da escala (2,31), na assertiva 10, 
em que o grupo entrevistado colocou que a pesquisa em química ajuda as pessoas. Aparece também 
neste grupo outra assertiva de média considerável (assertiva 13), mostrando que para a turma de 
Mecânica a pesquisa em química avança a sociedade. 

Já a terceira subescala apresentou médias positivas próximas do eixo das abcissas, ou seja, a turma 
entrevistada não tem uma opinião geral sobre o quão chatos ou interessantes/divertidos são os web 
sites de química e os documentários científicos. 

Para o interesse em carreiras na química, obteve-se médias positivas razoáveis, sendo que a maior 
delas (assertiva 16) diz respeito ao quão desafiadores são estas carreiras. Já a assertiva 20 teve uma 
média baixa, mostrando que há indecisão quando se pergunta se estas carreiras são excitantes ou 
tediosas. 
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A última subescala, que contém duas assertivas, apresentou média negativa na primeira (que trata 
do quão fascinante é falar de química com os amigos) e média positiva razoável na segunda (que 
demonstra o interesse em filmes de ficção científica). 

Já na escala de Likert, serão analisadas as subescalas de aulas expositivas e aulas de monitoria, a 
primeira com 10 assertivas e a segunda com 8, cujas médias observa-se no gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6 – Sobre as aulas expositivas e de monitoria 

Também nesta escala predomina assertivas cuja média revelou-se abaixo de zero, sendo que das 
médias positivas, a grande maioria é infimamente expressiva e somente uma alcançou um valor um 
pouco maior. 

Esta afirmação é a primeira da escala (cujo desvio padrão não foi tão alto em relação à média), em 
que os alunos mostraram-se de acordo com o material da aula como relevante aos objetivos do ensino 
médio. 

Ainda na subescala de aulas expositivas, encontra-se a afirmativa 5, de média 0, em que o grupo 
entrevistado não obteve uma opinião similar em relação ao interesse dos tópicos/temas apresentados 
em aula. Na assertiva 7, cuja média é praticamente nula, os entrevistados opinaram sobre a clareza dos 
tópicos/temas apresentados em aula. Nesta subescala, a média de maior expressividade negativa 
pertence à assertiva 6, onde os alunos mostraram-se em desacordo sobre o quanto os professores de 
química fizeram sentir que o estudante tinha a habilidade para continuar na ciência. 

Na subescala de aulas de monitoria, de forma geral verifica-se uma visão negativa acerca das 
assertivas colocadas. A menor média da escala encontra-se neste grupo de questões, mais precisamente 
a assertiva 18, em que os alunos demonstraram não comparecer à monitoria de química para eventuais 
dúvidas. A média de menor expressão nesta subescala está na afirmação 14, positiva, porém 
praticamente nula, em que os estudantes mostraram-se indecisos quanto à facilidade de encontrar-se 
um monitor para discutir um problema, mas como o desvio padrão não só desta assertiva como de toda 
a escala apresentou altos valores, conclui-se que alguns alunos conseguiam encontrar monitoria 
facilmente enquanto outros não conseguiam. 
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5. CONCLUSÃO 

Diante dos dados expostos, percebe-se que os estudantes apresentaram uma atitude científica 
positiva quanto à química enquanto ciência transformadora do mundo, colocando-a também como peça 
importante de seu futuro profissional. Eles entendem o quanto a química é fundamental para a 
manutenção da sociedade e o quanto ela está difundida em nosso meio. 

Essa atitude científica positiva contrasta com a atitude frente à química enquanto ciência escolar, 
esta bastante negativa. Os estudantes mantém a ideia de que a química é uma ciência difícil de se 
aprender, em que não existe o devido acompanhamento escolar ou um incentivo suficiente por parte 
dos professores e monitores. 

Sabe-se, contudo, que estes recursos estão disponíveis para o alunado, dependendo apenas do seu 
interesse para utilizá-los. Este interesse dificilmente partirá apenas do próprio aluno, sendo o professor o 
primeiro a agir nesta tarefa de conscientização do aluno (e mesmo de fazer uma autoavaliação de como 
anda sua metodologia de ensino), a fim de que paulatinamente este "medo" da química desapareça e o 
rendimento dos estudantes venha no nível desejado. 
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RESUMO 

Este trabalho procurou demonstrar a importância de aulas praticas na disciplina de biologia, visando 
aprimorar a aprendizagem de alunos do ensino médio, na cidade de Floriano-PI, com base no conteúdo 
de macromoléculas orgânicas celulares, um assunto de abstração complexa, principalmente quando 
abordado de forma descontextualizada com a realidade cotidiana dos alunos. Com objetivo de estimular 
o interesse dos professores e alunos pelo conteúdo e pela execução de aulas praticas de modo acessível 
e prático foi ministrada uma aula prática sobre a bioquímica da célula, enfatizando a função dessas 
substâncias no corpo humano. Utilizamos materiais simples, baixo custo e de simples aquisição. Ao final 
da aula aplicou-se um questionário para 20 alunos da turma que experimentou a prática com o intuito 
de observar o aproveitamento do conteúdo fornecido. Todos os alunos conseguiram definir com 
precisão os termos carboidratos, lipídios e sais minerais, mas apenas 20% desses alunos falaram sobre 
funções que esses componentes exercem no corpo humano. Ainda assim, ficou claro o diferencial dessa 
atividade na interação dos alunos durante a aula. Sugerimos que essas atividades sejam utilizadas com 
mais freqüência como uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns 
conteúdos de difícil aprendizagem, pois, foi notada a grande melhora da atenção e de comportamento, 
maior interesse e disposição para participar e o aumento no entendimento dos alunos. Além disso, essas 
iniciativas devem partir da ousadia dos professores após assumirem uma postura crítico-reflexiva de 
suas ações e contra-ações no processo ensino aprendizagem, os quais devem questionar do porquê da 
manutenção de práticas pedagógicas historicamente ineficazes e incapazes de mudar a concepção de 
mundo de seus alunos. Com as práticas e abordagens propostas os alunos desenvolvem habilidades 
como capacidade de observação, de inferência, comunicação, classificação, predição, dentre outras, que 
são fundamentais para ele se torne um sujeito pensante e crítico, sendo capaz de produzir 
conhecimentos úteis para si e para a sociedade onde vive.  

 

Palavras chaves: aula prática, bioquímica da célula, ação-reflexão-ação, PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Comenius, o criador da didática moderna, disse que ensinar é aprender. As ciências como um 
todo são conhecidas pelas formas teóricas que, por métodos antiquados, são empregadas nas salas de 
aula, sem chance de serem interligadas com aulas práticas. 

 O fracasso escolar e a dificuldade de aprendizado dos alunos devem ser repensados pelos 
professores, pois, muitas vezes o rendimento está ligado diretamente à abordagem do professor, que 
persiste sem perceber os efeitos das suas ações e esses problemas são agravados ao longo dos anos 
(CABRAL, 2009). A crença na pedagogia científica de atividades cognitivas pode supervalorizar um 
domínio do professor na sua aula, onde a existência de sentimentos afetivos é negada. A ambigüidade 
de sentimentos de alunos não é aceita pelo professor como seu problema. No seu ponto de vista, isso é 
algo que não lhe diz respeito, pois seu campo de atuação restringe-se à dimensão racional e questões 
objetivas (ZUIN, 2003). Assim, é fundamental que o professor, em sua formação e na sua prática, tenha 
a oportunidade de lançar um olhar crítico ao seu fazer pedagógico. Isso está de acordo com o que 
preconiza (LIBÂNEO, 2002) em sua proposta de programa crítico-reflexivo, segundo o qual, o professor 
necessita do contexto teórico de uma cultura crítica, que o conduz à autonomia.  

De modo contextualizado, é necessário que na formação dos professores sejam criadas 
oportunidades para se realizem reflexões dialéticas sobre as condições sociais nas quais esses 
profissionais estão sendo formados, para que eles entendam o sistema e sejam capazes de superar a 
frieza das instituições e estabelecer uma relação refletida entre seu agir e sua interação humana, com 
vistas à superar as suas limitações, indo em busca de uma prática como sujeito reflexivo e 
transformativo dessa sociedade. Ou seja, trata-se de oportunizar a esse professor em formação as 
condições para que ele se coloque no meio escolar com capacidade de refletir sobre o seu fazer e de 
como ele pode contribuir para as mudanças que considera necessárias para estabelecer relações entre o 
conhecimento escolar e a sua aplicabilidade no cotidiano dos discentes (PIMENTA & GHEDIN, 2002). 

O profissional docente do presente/futuro tem que integrar seus conhecimentos técnico-
metodológicos do ensino em um contexto pedagógico que: “...ocorre num marco institucional, por sua 
vez inserido em contextos políticos e socioculturais. Para isso, é preciso perguntarmos: quais são as 
condições prévias e meios – por exemplo, estruturas de organização e gestão, ações de assistência 
pedagógica ao professor, espaços de reflexão etc. – para que um professor se torne crítico reflexivo de 
sua atividade? Ou seja, o desenvolvimento de capacidades e competências reflexivas implica um 
tratamento de conjunto da vida escolar, articulando eficazmente estruturas de gestão e organização 
com ações de formação continuada, projeto pedagógico-curricular, currículo, avaliação, associando, na 
formação continuada, práticas formativas e situações reais e trabalho, constituindo a cultura 
organizacional” (LIBÂNEO, 2002). 

E ainda, para Giroux (1997), os professores críticos, reflexivos e comunicativos intervêm no seu 
ambiente de trabalho e adquirem uma condição de auto-compreensão e do seu papel público, a tal 
ponto que se transformam em intelectuais transformadores desse meio, contribuindo para disseminar 
as mudanças necessárias à melhoria da qualidade do ensino.  

Dessa forma, é necessário compreender o caráter político de uma instituição escolar e assumir 
“uma coordenação comunicativa das ações escolares e administrativas: “as pessoas que compõem a 
parte viva e dinâmica de uma escola podem mudar suas concepções, seus objetivos e suas práticas, 
conseqüentemente, instaurar um novo consenso coletivo (BOUFLEUER, 1997).  

  Exige-se então uma comunicação criadora de normas e valores, no qual o processo de 
reprodução de tradição sai de seu meio natural e um novo consenso sobre os valores não pode ser 
alcançado sem que a vontade se forme sobre uma ampla base e passando pelo filtro dos argumentos 
(HABERMAS, 1990a; 1990b).  

03890389



Para ser um fator significativo no processo de re-humanização do mundo por meio do ensino, o 
trabalho dos professores deve superar seu isolamento na sala de aula, a restrição no mundo da escola, 
mas ao mesmo tempo se dedicar à reflexão do mundo interior das relações imediatas com os alunos: 
esse professor precisa de uma pedagogia que valorize a curiosidade natural dos jovens, sendo capaz de 
levar ao mais livre intercâmbio entre o mundo do aluno e o mundo do conhecimento formal, de forma 
mais ampla possível (GRUSCHKA, 2006). 

 Ao mesmo tempo em que essa proposta é atraente aos novos professores, pela liberdade de 
pensar e criar conferida a eles, ela é desafiadora para aqueles que estão em processo de formação ou 
em início de sua carreira, pois eles têm que desenvolver “simultaneamente”, as capacidades da 
“apropriação teórico-crítica das realidades” que abrangem sua profissão, melhorar suas práticas do 
ensino conforme esta reflexão sobre as práticas pedagógicas e situar seu agir na reflexão crítica “dos 
contextos sociais, políticos (e) institucionais. Dessa forma, “programa reflexivo” dialético que Libâneo 
(2002) propôs está centrado na concepção crítica de reflexividade, que se proponha a ajudar os 
professores no fazer-pensar cotidiano. 

 Nesse contexto, uma das atividades que têm sido muito difundidas para auxiliar no processo de 
reflexão e que pode colaborar para a facilitação da aprendizagem é o uso de analogia. A analogia 
apresenta uma capacidade intrínseca de instaurar um princípio de identidade entre coisas que, 
genericamente, são desiguais. E seu papel na educação, para aprendizagem, tem sido amplamente 
pesquisado, principalmente no concerne ao ensino de biologia. Muito embora, seja uma estratégia 
diferenciada, os alunos mostram-se receptivos ao uso de analogias quando as mesmas fazem sentido 
para eles. Vários autores mostraram que se podem obter resultados satisfatórios com o uso do 
raciocínio analógico para o ensino de conceitos-chave em biologia, e que estes resultados são fruto da 
familiaridade do análogo com a vida real do educando (AUSUBEL et al, 1983). 

A idéia de aliar a aula teórica com a prática vem mostrando resultados positivos, pois com a 
aula prática o aluno tem contato direto com o assunto que está sendo estudado podendo utilizar em 
sua vida, ao contrário da teoria que se torna algo empírico (CABRAL op. cit.). É comum na educação 
brasileira utilizar-se de analogias principalmente no ensino de biologia, que tem sido aplicado com 
bastante êxito (TERRAZAN, 1996; NAGEN et al, 2001; DELIZOICOV, 2003; MARTINS & BARREIRA, 2009). 
Hoje em dia alguns livros publicam modelos de aulas práticas que podem acompanhar o conteúdo, 
visando aproximar o assunto teórico ao cotidiano do aluno (ZANON, 1995; KRASILCHIK, 2004).  

 O educador deve visar proporcionar uma educação que satisfaça às necessidades dos alunos, da 
sua realidade social, gerando grandes possibilidades e oportunidades de facilitar a construção do 
conhecimento e transformação da sociedade por indivíduos conscientemente atuantes. Os educadores 
em formação devem atentar para o fato de que tentar ensinar uma criança fora de seu mundo, fora de 
seu contexto psicológico, cultural e social sem utilizar uma linguagem acessível, é o mesmo que ficar 
remando contra a maré (SANTOS 1998; RODRIGUES, 2002). 

 O trabalho educativo consiste na problematização da situação, que além de se revelar como a 
força motivadora da aprendizagem, permitirá aos educandos um esforço de compreensão do vivido, 
chegando a um nível mais crítico de conhecimento de sua realidade, sempre através das trocas de 
experiência em torno da prática social (VIÑAS, 1999). Segundo Piaget, a aprendizagem só ocorre quando 
há um desequilíbrio mental, quando a mente assimila, ou seja, associa a realidade a seus conceitos 
mentais. Quando isso acontece, há um interesse, uma motivação por parte dos alunos, que dão um 
significado ao assunto ministrado pelo professor (MIGUET, 1998). 

Na aula prática além da compreensão é feita a visualização e apalpamento, essa conecta o aluno 
a realidade com o conceito teórico, o que facilita o ensino e aprendizagem, não deixando brechas para 
dúvidas. Joullie & Mafra (1993) dizem que a disciplina de biologia é magnífica e surpreendente, porém 
enquanto muitos alunos demonstram resistência quanto à disciplina teórica, as aulas práticas 
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contextualizadas servem para desmistificar essa resistência, além de deixar as aulas mais atraentes e 
interessantes, estimula os estudos e incentiva o interesse pela pesquisa da ciência. Novamente, o 
professor precisa de uma pedagogia que valorize a curiosidade natural dos jovens, sendo capaz de levar 
ao mais livre intercâmbio entre o mundo do aluno e o mundo do conhecimento formal, da maneira mais 
ampla que se puder proporcionar (GRUSCHKA, 2006). 

 A bioquímica da célula é um dos assuntos que o aluno demonstra dificuldade de aprendizagem, 
e o professor tem um déficit para a abordagem do assunto, pois o assunto uniu biologia e química, 
assim sendo um conteúdo interdisciplinar. Trabalhar de forma interdisciplinar significa desenvolver em 
cada área do conhecimento de forma combinada conhecimentos práticos, contextualizados, 
respondendo as necessidades da vida contemporâneas e que correspondam a uma cultura geral e a 
uma visão de mundo (BRASIL, 2000). Esta busca um conhecimento universal, isto é, saberes que não 
estão fragmentados em vários campos (MAGALHÃES, 2009). Possibilita a formação global do homem, 
superando sua visão fragmentada, desenvolvendo uma visão interdisciplinar do mundo e desta forma 
colaborando para a construção da cidadania (PIERSON & NEVES, 2001).  

 Por exemplo, é importante contextualizar esse conhecimento no campo da saúde humana e 
correlacioná-los com aspectos da nutrição diária, criando conexões importantes (AUSUBEL et al, 1983) 
com o hábito cotidiano de selecionar uma alimentação saudável  ao explicar que nosso corpo necessita 
de dezenas de elementos químicos diferentes, assim como de algumas substâncias em especial, pois a 
matéria que constitui os seres vivos revela abundância de água, já que 70% a 85% da massa de qualquer 
ser vivo é constituída por essa substância. O restante distribui-se em proteínas (10% a 15%), lipídeos (2% 
a 3%), glicídios (1%), ácidos nucléicos (1%), além de um 1% de sais minerais diversos (AMABIS & 
MARTHO, 2004). 

 No contexto exposto acima, o presente estudo teve por objetivo demonstrar a importância da 
aula prática no âmbito escolar, estimulando o interesse de professores que reflitam e reajam com seus 
fazeres pedagógicos ao elaborar essas abordagens, incentivando a sua aplicação mais freqüente como 
estratégias para facilitar a aprendizagem. 

 

2. METODOLOGIA 

Em uma escola pública localizada no município de Floriano-PI foi realizada, de acordo com o 
conteúdo programático, uma aula sobre a bioquímica da célula. Dias depois voltamos à escola e 90% dos 
alunos não conseguiam definir os termos carboidratos, lipídios e sais minerais.  

Foi ministrada a segunda aula teórica seguida de uma aula prática sobre a bioquímica da célula, 
com objetivo de mostrar a utilidade das substâncias que existem no corpo humano e a quantidade ideal 
para que suas funções sejam realizadas. Nessa atividade utilizamos materiais simples, baixo custo e de 
simples aquisição (Figuras 1 e 2). Procurou-se relacionar o conteúdo ministrado com os conhecimentos 
prévios dos alunos, utilizando exemplos cotidianos sobre sua alimentação. Ao final da aula aplicou-se 
um questionário há 20 alunos da turma que experimentou a prática com o intuito de observar o 
aproveitamento do conteúdo abordado. 

Os materiais utilizados nessa prática foram: açúcar (glicídios), água, garrafas pet, óleo de 
cozinha (lipídios) e sal de cozinha (NaCl). Colocamos as concentrações necessárias e correspondentes de 
cada uma das biomoléculas dentro da garrafa pet que representa o corpo humano de forma a ilustrar as 
composições dessas substancias para um bom funcionamento e reações metabólicas do corpo. 
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Figura1: Exemplo dos materias utilizados na prática 
sobre bioquímica celular 

Figura 2: execução  da atividade prática por uma aluna 
do PIBID Biologia UFPI/CAFS de Floriano-PI 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a aplicação da atividade pratica contextualizada todos os alunos conseguiram definir com 
precisão os termos carboidratos, lipídios e sais minerais, mas apenas 20% desses alunos falaram sobre 
funções que esses componentes exercem no corpo humano (Figura 3). Concluímos que as aulas práticas 
tornam o conteúdo mais acessível e facilitaram o entendimento o entendimento, pois ocorreu uma 
adequada transposição didática que transformou conceitos antes excessivamente abstratos em 
conceitos concretos quando foram usados subsunçores relacionados à sua bagagem cultural prévia 
(AUSUBEL et al, 1983).  

Além disso, a prática com exemplos aplicados da teoria ao seu cotidiano alimentar e de saúde 
eliminou a barreira do excessivo cognitivismo científico, tornando a aprendizagem mais interessante e 
com possibilidade de inserção no campo do conteúdo útil. Conforme preconiza a LDB (Brasil, 1996) a 
organização do currículo deve superar as disciplinas estanques, buscando a integração e a articulação 
dos conhecimentos em um processo permanente de interdisciplinaridade e contextualização. Essa 
posição posição é defendida por Zanon (1994; 1995) ao propor alternativas para o ensino de conteúdos 
complexos como química e bioquímica. 

 Assim, essas atividades deveriam ser mais utilizadas para atingir determinados objetivos 
pedagógicos, sendo uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns 
conteúdos de difícil aprendizagem (GOMES et al. 2001), pois apesar da dificuldade de memorização de 
alguns termos, foi notada a grande importância no aprendizado dos discentes com destaque para os 
seguintes pontos: melhora da atenção e de comportamento, maior interesse e disposição para 
participar e o aumento no entendimento dos alunos. As atividades citadas estão dentro do que Libâneo 
(2002) propôs como uma educação crítica e politicamente preparatória para os desafios do mundo 
moderno que os discentes irão enfrentar em seu futuro, cujas características são: preparação para o 
mundo do trabalho em que a escola se organize para atender às demandas econômicas de emprego; 
formação para a cidadania crítica, formando um cidadão-trabalhador capaz de interferir criticamente na 
realidade para transformá-la; preparação para a participação social fortalecendo os movimentos sociais 
com o objetivo de viabilizar o controle público não estatal sobre o Estado; formação ética que explicita 
valores e atitudes por meio das atividades escolares, para uma formação quanto a exploração que se 
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mantém o capitalismo contemporâneo. Ou seja, trata-se de cuidar da preparação de sujeitos críticos, 
capazes de pensar e tomar decisões sobre seu futuro e da sociedade que ajudarão a direcionar. 

 

 
Figura 3.  Desempenho dos discentes em termos de compreensão de conceitos e funções de moléculas orgânicas 

após a aplicação da atividade prática de bioquímica 

 

De acordo com Weissmann (2003) a formação científica das crianças e dos jovens deve 
contribuir para a formação de futuros cidadãos que sejam responsáveis pelos seus atos, tanto 
individuais como coletivos, conscientes e conhecedores dos riscos, mas ativos e solidários para 
conquistar o bem-estar da sociedade e críticos e exigentes diante daqueles que tomam as decisões. 
Assim, nas aulas práticas o aluno desenvolve habilidades como capacidade de observação, capacidade 
de inferência, comunicação, classificação, predição, dentre outras, que são fundamentais para ele se 
torne um sujeito pensante e crítico da sociedade em que vive e capaz de produzir conhecimentos. Essa 
abordagem foi testada e ratificada por Pedrancini et al (2007), os quais observaram nos seus alunos as 
características mencionadas acima. Assim, esses autores enfatizam a importância das práticas 
contextualizadas como forma de proporcionar aos alunos oportunidades para que seja efetivamente 
possível ocorrer uma apropriação aplicada dos saberes científicos e tecnológicos. 

Dessa forma, nas aulas de ciências os alunos devem manipular materiais de laboratório, 
observar, misturar, medir dentro de uma abordagem que aproxime os alunos de formas de pensar 
criativas e que fomentem a autonomia intelectual. Essa postura crítica-reflexiva a ser adotada pelos 
professores em suas abordagens conforma sugere Libâneo (2002) contribuirão para a formação de 
discentes que serão sujeitos críticos em suas sociedades, pois conforme orienta Gruschka (2006) “para 
ser um fator significativo no processo de re-humanização do mundo por meio do ensino, o trabalho dos 
professores deve superar seu isolamento na sala de aula, a restrição no mundo da escola, mas ao 
mesmo tempo se dedicar à reflexão do mundo interior das relações imediatas com os alunos: esse 
professor precisa de uma pedagogia que valorize a curiosidade natural dos jovens, sendo capaz de levar 
ao mais livre intercâmbio entre o mundo do aluno e o mundo do conhecimento formal, do modo mais 
amplo que for possível”. 
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 Libâneo (2002) apresentou novas atitudes docentes necessárias ao currículo do novo professor 
frente às exigências que a contemporaneidade traz consigo: “Assumir o ensino como mediação: 
aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor; Modificar a idéia de uma escola e 
de uma prática pluridisciplinar para uma escola interdisciplinar; Conhecer as estratégias do ensinar a 
pensar, ensinar a aprender a aprender; Persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma 
perspectiva crítica dos alunos, a se habituarem a aprender as realidades enfocadas nos conteúdos 
escolares de forma crítico-reflexiva; Assumir o trabalho de sala de aula como um processo 
comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa; Reconhecer o impacto das novas tecnologias da 
comunicação e informação na sala de aula; Atender a diversidade cultural e respeitar as diferenças do 
contexto da escola e da sala de aula; Investir na atualização científica, técnica e cultura, como 
ingredientes do processo de formação continuada; Integrar no exercício da docência à dimensão afetiva; 
Desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao 
ambiente, às relações humanas e a si próprios”.  

 Essas novas atitudes vêm demonstrar que o profissional atual deve incluir em seu repertório 
atitudinal a ousadia de inovar as práticas de sala de aula, trilhando caminhos inseguros e não 
conhecidos, precisando assim, assumir responsabilidades e correr riscos, a fim de desenvolver 
habilidades dos alunos superando a crença de que para ser professor, basta transmitir com clareza 
determinados conteúdos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Cada vez mais o mercado de trabalho busca profissionais que sejam capazes de resolver 
problemas, que saibam lidar com situações novas e inesperadas, dando às mesmas respostas adequadas 
e rápidas. Nesse contexto, a formação de cidadãos críticos e pensantes sobre seu mundo é fundamental 
para colaborar na formação de uma sociedade capaz de gerir seu futuro (LIBÂNEO, 2002).  

 Cormenius defendeu em seu livro “Didática magna” que as escolas não devem ser câmara de 
torturas de inteligência, os alunos não devem aprender por aprender, mas seus conhecimentos devem 
estimular seu senso crítico de forma a transformar o meio em que vive, logo porque o conhecimento 
não está na escola ele entra nela por meio de docentes e discentes. Desse modo, a escola precisa deixar 
de ser meramente uma agência transmissora de informação e transforma-se num lugar de análises 
críticas e produção da informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significados à 
informação (LIBÂNEO, op. cit.) 

 O poder de realizar essas mudanças está em nossas mãos: de decidir, transformar e de acionar 
mecanismos como mediação do saber, estimular o interesse dos alunos para que não ocorra como diz 
BRANDÃO (1993) que a mesma educação que ensina pode deseducar, e pode correr o risco de fazer o 
contrário daquilo que pensa que faz ou do que ainda pode vir a fazer. O investimento em oportunidades 
que permitam o fazer crítico-reflexivo pelos docentes e futuros docentes é fundamental para não 
condenar toda uma geração a ver o mundo sob a ótica de modelo reprodutivista e incapaz de analisar as 
conseqüências das suas ações. Assim, abordagens práticas e contextualizadas com a realidade de vida 
dos alunos devem ser estimuladas para florescer o seu pensar independente e dialético entre o que são 
atualmente e o que querem ser. 
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RESUMO 

 A escola pública enfrenta diversos desafios relacionados à implantação e implementação 
da Educação Ambiental (EA), uma vez que falta a institucionalização da mesma nas políticas 
públicas voltadas para a educação, além disso, os incentivos para que os professores possam 
desenvolver atividades com seus alunos ainda são insuficientes, já que se encontram limitados a 
uma visão curricular desarticulada da prática da EA. Este trabalho teve como objetivo geral 
estudar a visão e a prática dos professores quanto a Educação Ambiental na Unidade de 
Educação Básica Luís Viana no município de São Luís, MA. A metodologia utilizada constou de 
visitas a escola e realização de questionário direcionado para a área socioambiental, contendo 
perguntas abertas e fechadas. Foram entrevistados 50% do professores do Ensino Fundamental 
Maior (correspondente aos 3º e 4º ciclos). Como resultado obtivemos que 33% dos entrevistados 
fizeram a formação Parâmetros Curriculares Nacionais Meio Ambiente e 100% dos professores 
responderam que a educação ambiental envolve além da natureza, questões sociais, culturais 
econômicas. O que indica a visão abrangente e atual do que envolve a educação ambiental, no 
entanto, as ações em EA ainda são desenvolvidas de forma pontual, a escola carece de 
infraestrutura e recursos didáticos para ampliar os trabalhos de maneira mais eficiente, além 
disso, é preciso que a EA seja institucionalizada, implementada como política pública e que 
esteja presente no currículo escolar de maneira mais efetiva para que possa contribuir com a 
formação da cidadania e construção da sustentabilidade.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental, Unidade de Educação Básica Luís Viana, São Luís 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental é a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade 
humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável. No Brasil, a EA avançou a partir dos anos 80 e se 
consolida de forma significativa nos anos 90 a partir da Conferência da ONU para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento Sustentável (CNUMAD), em 1992. 

Segundo a lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999, a educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da Educação Nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo
educativo formal e não-formal. No ensino atual, os currículos ainda são organizados em disciplinas 
tradicionais, que conduzem o aluno a um acúmulo de informações deixando a desejar à visão holística do 
mundo. 

Sabe-se que a escola pública enfrenta inúmeros desafios relacionados à implantação da Educação 
Ambiental, pois falta a institucionalização da mesma, além disso, os incentivos para que os professores 
possam desenvolver atividades com seus alunos ainda são insuficientes, já que se encontram limitados a 
uma visão curricular desarticulada da prática da EA.
“Diante da complexidade dos problemas sociais e ambientais que ora vivenciamos e da necessidade da 
construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana, torna-se importante superar a percepção 
unilateral sobre meio ambiente, ampliando-se concepções sobre as questões ambientais, de uma dimensão 
estritamente biológica para uma concepção que inclui as dimensões sociais e culturais, o mundo das 
humanidades” (CAVALCANTI NETO & AMARAL, 2011). Nesse sentido, trata-se de construir um novo 
ideário ambiental que nos possibilite uma nova visão sobre o ambiente e as suas relações com o mundo 
social.

Em meio a mudança de concepções, o processo educativo é fator essencial, constituindo-se, 
predominantemente, a partir de experiências educativas que facilitem a percepção integrada do ambiente, 
percepção de que o ser humano está plenamente integrado a natureza, e não fora dela.

Este trabalho teve como objetivo geral analisar a visão e a prática dos professores quanto a 
Educação Ambiental em uma Unidade Escolar Básica no município de São Luís, para verticalizar a 
referida analise, foram abordados aspectos socioambientais na escola, a formação dos professores e sua 
relação com a EA, bem como o nível de conscientização dos professores em relação aos problemas 
ambientais. 

 

2. METODOLOGIA 

Para levantamento dos dados da pesquisa, foi elaborado um roteiro de perguntas que compuseram
um questionário contendo questões abertas e fechadas. Este possuía dez questões, abordando formação 
profissional, atividades práticas realizadas, grau de informação, interesse da escola e dos alunos, 
infraestrutura adequada e relação entre comunidade e escola voltadas para o tema Educação Ambiental.

Os professores entrevistados foram escolhidos aleatoriamente numa amostragem de 50% (15 
entrevistados) do total do corpo docente do Ensino Fundamental Maior (30 professores), em busca de um 
cenário mais fiel da realidade escolar sobre o tema.
As entrevistas foram realizadas em junho de 2011 sendo os dados coletados quantificados em forma de 
percentagem média e plotados em forma de gráficos, para melhor visualização e interpretação das 
informações obtidas.

2.1 Área de Estudo 

O Colégio Municipal Luís Viana foi criado pela Lei 1713/66 Reconhecido pelo C.E.E (Conselho 
Estadual de Educação) pela Resolução n° 52/68 datado de 14 de Novembro de 1968, assinado pelo 
professor Luiz de Moraes Rego tendo em vista o parecer n°69/68.

Atualmente a Unidade de Educação Básica (U.E.B.) Luís Viana está localizada na Avenida Dom
José Delgado s/n Alemanha CEP 65036-810 CNPJ: 01981225/0001-45. No período da manhã a escola 
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tem 30 professores e 292 alunos aproximadamente distribuídos em 13 turmas. Nesse turno tem-se um 5°
ano, correspondente ao segundo ciclo; dois 6° anos, três 7° anos que englobam o terceiro ciclo; e dois 8° 
anos, três 9° anos que integram o quarto ciclo. 

A escola conta ainda com duas turmas de educação especial que atende surdos e alunos de baixa 
visão. Existe também uma sala de recurso para alunos que necessitam de outra forma de aprender, pois da 
maneira convencional sentem dificuldade. A educação da escola é inclusiva pois existem vários alunos
com necessidades especiais.

O apoio pedagógico se faz presente com uma assistente social e um professor de ciências. A 
escola está implantando um programa chamado de ¨MAIS EDUCAÇAO ¨ que tem parceria com o 
governo federal e almeja a educação em tempo integral onde se associem atividades esportivas e ensino 
de qualidade. A estrutura da escola possui um laboratório de informática, duas quadras esportivas, uma 
biblioteca, um auditório e um refeitório onde os alunos desfrutam de lazer, atividades lúdicas e 
alimentação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram entrevistados 15 professores, sendo 05 homens e 10 mulheres. Desse total, 67% (Figura 01) 
não apresentam formação em educação ambiental. O percentual de 33% fez a Formação Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Meio Ambiente (PCN Meio Ambiente). Tal formação é oferecida pelo 
município através de Secretaria Municipal de Educação via Núcleo de Educação Ambiental - NEA. De 
acordo com a então Coordenadora do NEA- Alexsandra Bernal Martin o PCN possui uma carga horária 
total de 190 horas, englobando 11 módulos voltados para as questões socioambientais e ainda palestras e 
visitas técnicas. A formação é baseada em leituras de textos e imagens, em grupos de formação 
compartilhada, assim como na reflexão sobre as práticas pedagógicas de cada docente, incentivando os 
trabalhos em Educação Ambiental na escola, esclareceu a coordenadora.

Figura 01: Formação dos professores da UEB – Luís Viana em educação ambiental (PCN Meio

Ambiente), São Luís, junho/2011. 

As análises constataram que 73% possuem graduação e 7% formação em magistério (Figura 02). 
Segundo Junior & Pelicioni (2002) a visão fragmentada sobre o meio ambiente, a falta de visão holística e 
interdisciplinar, dificultam formação profissional do professor. Em relação a educação ambiental, Pedrini 
(2002) afirma ser necessário repensar a relação ser humano-natureza, o que implica conhecimentos, 
consciência,valores e atitudes. Neste sentido, a educação para o ambiente não pode ser desvinculada da
educação para a cidadania, resgatando valores éticos, estéticos e democráticos.
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Figura 02: Nível de escolaridade dos professores da UEB – Luís Viana, São Luís, junho/2011.

A faixa etária dos docentes entrevistados variou entre 36-45 anos equivalente a 50% e 
mais de55 anos que corresponde a 7% (Figura 03).

Figura 03: Faixa etária dos professores da UEB – Luís Viana, São Luís, junho/2011. 

De acordo com as respostas obtidas através do questionário, tem-se que 53% dos docentes já 
realizaram atividade envolvendo educação ambiental na escola Luís Viana. Também 60% enfatizaram 
que os alunos costumam se interessar por questões de proteção ambiental. Fora isso, 60% aborda que a 
escola não oferece infra – estrutura e recursos didáticos necessários para discussões e trabalhos 
socioambientais. 

Já 80% afirmam que a escola trata de temas que envolva educação ambiental de forma eventual, e 
ainda, não são incentivados para a realização de projetos sobre questões ambientais. Além disso, 93% 
responderam que na escola não há nenhum espaço adequado ou mesmo arborizado onde se possa 
trabalhar com a temática meio ambiente.

Malzyner (apud PHILIPI JUNIOR & PELICIONI, 2002), afirma que os professores não são 
capacitados para inserir a temática ambiental nos seus respectivos currículos.

Mesmo sendo um trabalho feito de forma eventual, 53% responderam que a escola realiza visitas 
a campo para tratara realidade sobre questões ambientais.

De acordo com o quesito que trata sobre a relação da escola com a comunidade, 100% 
mencionaram que esta parceria pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida na localidade. Silva 
(1992), comenta que o educador precisa estar instrumentalizado não apenas com os recursos pedagógicos, 
mas, com o exercício da prática política.

“A prática política exige, reflexão e para isso é necessário conhecimento e vivência, identificar o 
saber e a prática, entender a realidade em seus múltiplos aspectos e, para isso, aceitar a eliminação de 
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barreiras entre disciplinas e entre pessoas nas construção de novos campos do conhecimento” (PHILIPI
JUNIOR &PELICIONI, 2002).

Na figura 04, observa-se que 50% dos docentes citaram que o principal problema 
ambiental, no município de São Luís, está relacionado a resíduos sólidos. Segundo Layrargues 
(2005), a questão dos resíduos sólidos vem sendo apontada pelos ambientalistas como um dos 
mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade, ao ponto de ter-se tornado objeto de 
proposições técnicas para o seu enfrentamento e alvo privilegiado de programas de educação 
ambiental na escola brasileira. Isso demonstra que a visão dos professores está em consonância 
com os problemas das grandes cidades. A grande questão está em trabalhar de maneira efetiva 
temáticas como essa com os alunos.

Figura 04: Percepção dos professores da UEB – Luís Viana sobre o principal problema ambiental de São

Luís-MA, junho /2011.

Todos os professores 100% (Figura 05) responderam que a educação ambiental envolve 
além da natureza, questões sociais, culturais econômicas. O que indica a visão abrangente e atual
do que envolve a educação ambiental, entretanto, aponta o geógrafo Mauro Guimarães (2006), a 
ação que prevalece em grande parte dos ambientes educativos, restringe-se apenas à difusão da 
percepção sobre a gravidade dos problemas ambientais e suas conseqüências para o ambiente. 
Essa perspectiva não é suficiente para uma educação ambiental que pretenda ser crítica, capaz de
intervir no processo de transformações socioambientais em prol da superação da crise ambiental 
da atualidade.

Figura 05: Percepção dos professores da UEB – Luís Viana sobre a abrangência do tema educação 
ambiental, São Luís, junho/ 2011. 

04120411



Segundo Freire (1998), é preciso que a educação vá além do pragmatismo, é preciso fazer 
a unidade dialética contraditória, ou seja, estabelecer uma relação entre a leitura da palavra e a 
leitura do mundo. É preciso fazer a leitura do texto e do contexto. Se somos educadores, somos 
políticos. Se somos educadores e portanto políticos, temos que ter certeza com relação à nossa 
opção. Enquanto educadores nosso sonho não é pedagógico, mas, político. 

4. CONCLUSÃO 
As respostas obtidas através deste trabalho demonstraram que a maioria dos professores

entrevistados não apresenta formação em educação ambiental Parâmetros Curriculares Nacionais
Meio Ambiente); a escola realiza visitas a campo, sendo de forma eventual e oferece pouco 
apoio aos professores para a realização de projetos ambientais. Além disso, sua infra – estrutura
não apresenta espaço ou mesmo área arborizada para a realização de atividades educativas. Isso 
demonstra que a UEB – Luís Viana tem como um dos seus principais desafios trabalhar a 
interdisciplinaridade, o planejamento e o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. 

Mesmo havendo poucos professores capacitados ao trabalho educativo com questões 
socioambientais, todos responderam de forma correta que a educação ambiental envolve além da 
natureza, questões sociais, culturais e econômicas. Porém, os professores são pouco estimulados 
para inserção da temática ambiental nos seus respectivos planos de aula. 
Portanto, torna-se necessário que as instituições de ensino incentivem a prática da educação 
ambiental, e que a mesma seja de fato institucionalizada como política pública em nosso 
município, a fim de que tenhamos mais envolvimento e integração, por parte dos docentes e 
discentes, culminando em prática cidadã desde a Educação Básica até o Ensino Superior.
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RESUMO  

Devido à necessidade e demanda de mão de obra qualificada que o Brasil necessitou para se 
desenvolver de forma rápida e eficiente, surgiram os cursos superiores tecnológicos, que formam 
profissionais em um menor intervalo de tempo qualificados e prontos a ingressarem direto no mercado, 
suprindo a demanda necessária. Mesmo o curso superior tecnológico não sendo algo novo no país, a 
população de forma geral desconhece a existência dos mesmos ou acaba por confundir com os cursos 
técnicos, onde tal desconhecimento acaba por interferir também no ingresso de tais profissionais ao 
mercado de trabalho. Assim, com o presente trabalho pretendeu-se conhecer qual a satisfação dos 
alunos egressos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Para 
isso, dos 114 alunos egressos até a realização da pesquisa, 50 foram contatados por meio de telefone ou 
via e-mail e responderam um questionário com um total de 15 questões, objetivas e subjetivas, a fim de 
levantar informações como: sexo; idade; satisfação com o curso; qualidade e nível dos docentes; dentre 
outras. Constatou-se que 68% dos alunos são do sexo feminino e concluirão o ensino médio em escola 
privada. Mesmo o curso e os docentes tendo sido avaliados em grande parte como ‘bom’ a preparação 
para o mercado de trabalho foi denominada razoável. 76% dos egressos estão fazendo outro curso, 
sendo grande parte uma outra graduação, e apenas 33% não trabalhou na área, porém dos que 
trabalharam ou trabalham 46% recebem no máximo 3 salários mínimos. A maioria dos alunos egressos 
demonstrou que caso o curso mudasse de tecnológico para bacharelado teriam interesse em regressar a 
instituição, principalmente, devido ao não reconhecimento e até desconhecimento do trabalho do 
profissional tecnólogo em gestão ambiental. Torna-se possível concluir com os resultados obtidos que 
ainda há muita dificuldade por meio dos alunos de escolas publicas de ingressarem em instituições 
federais de ensino, e que são necessários mais investimentos e divulgação da importância do 
profissional tecnólogo, para que esse possa de fato conquistar seu espaço e enfim ser valorizado por 
exercer seu papel no mercado.     

 

 

Palavras-chave: educação, egressos, mercado de trabalho, satisfação, IFCE  
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1. INTRODUÇÃO 

O Ensino Superior chegou ao Brasil no século XVI, com os jesuítas, sendo reforçado com a vinda da 
Família Real.  Em 1808 foi criada a Academia da Marinha por D. João VI. Em 1810, foi criada a Academia 
Real Militar, na Bahia e Rio de Janeiro, como escolas técnicas e também hospitais militares. (PRADO, 
2006, p. 150).  

Desse modo, a tentativa de acompanhar as evoluções tecnológicas do mercado globalizado, porém 
sem um planejamento ou preparação do mercado interno (principalmente com respeito à formação 
profissional), contribuiu para o crescente desemprego que marcou a década de 90. Diante de um 
intenso exército de reserva de mão-de-obra, na maioria das vezes desqualificada para a nova 
organização produtiva, a escolaridade e as habilidades técnicas e comportamentais passaram a ser 
essenciais para a inserção (ou reinserção) no mercado de trabalho, e a culpa pelo desemprego foi 
transferida ao indivíduo, que não estaria em conformidade com as existências das empresas e das 
inovações tecnológicas (VINHA 2007). 

A Constituição Brasileira de 1988 diz que “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, 
atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. A Lei 9394/96, a LDB fixa, nos artigos 39 a 
42, sobre a Educação Profissional e o Decreto 2208/97, regulamenta os dispositivos eferentes à 
Educação Profissional, estabelece em três níveis: o básico, o técnico e o tecnológico. Estão instituídos os 
Cursos Superiores de Tecnologia, no Brasil. 

Segundo o artigo 44 da LDB (Brasil, 1996), a educação superior oferece quatro possibilidades de 
formação: cursos seqüenciais por campo de saber, de graduação, de pós-graduação e de extensão. Os 
cursos seqüenciais por campo de saber são de dois tipos: cursos superiores de formação específica e 
cursos superiores de complementação de estudos; e possuem dois objetivos distintos: a qualificação 
técnica, profissional ou acadêmica e a ampliação dos horizontes intelectuais em campos das ciências, 
humanidades e artes (Brasil, 1999).  

De acordo com o artigo 39 da LDB (Brasil, 1996), a educação profissional tem com objetivo a 
condução a um permanente processo de desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. A 
educação profissional básica tem por objetivo a formação inicial e continuada de trabalhadores e 
independe do nível de escolarização; a educação profissional técnica é de nível médio e pode ser 
integrada, concomitante ou subseqüente à conclusão do ensino médio regular, do qual depende a 
diplomação técnica; a educação profissional tecnológica é de nível superior de graduação e pós-
graduação e sua regulamentação é regida pela legislação referente à educação superior (Brasil, 2004a). 

Tendo como panorama, nas duas últimas décadas, o crescimento e mudança na educação superior 
brasileira, o avanço dos cursos superiores tecnológicos e o processo da globalização e das redes 
tecnológicas, os cursos superiores se adéquam aos modelos exigidos por este mercado de trabalho 
(Toledo, 2009). Em 09 de maio de 2006, foi publicado o Decreto nº. 5773, que relata sobre as funções de 
regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino superior e dos cursos superiores de 
graduação no sistema federal de ensino. 

O tecnólogo é apresentado como um profissional voltado para as tarefas de execução, inserindo na 
área do fazer com a atuação prática, acentuadamente, no âmbito de “como” fazer, de que maneira a 
dominar, e adaptar a técnica, aplicando os conhecimentos científicos (BASTOS, 1991). 

A formação tecnológica possibilita que o tecnólogo interprete facilmente às tecnologias, entretanto, 
a coincidência na aplicação de algumas técnicas faz com que o mesmo assuma outra atribuição na 
empresa que não seja de acordo com o seu nível superior (CASTRO, 2010). 
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É importante ressaltar a diferença existente entre os cursos superiores de tecnologia e os cursos 
técnicos. Os cursos técnicos são de nível médio voltados para estudantes de que ainda não tenham feito 
ensino médio ou que apesar de já terem cursado o Ensino Médio pretendam preparar-se para o 
exercício de uma profissão (TOLEDO, 2009). 

Com o presente trabalho, pretendeu-se conhecer a satisfação dos alunos egressos do curso de 
Tecnologia em Gestão Ambiental no Instituto Federal do Ceará – IFCE com sua atual profissão, a 
aceitação, desses profissionais, no mercado de trabalho e as condições em que estes se encontram. 

 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo realizado tem caráter quantitativo e qualitativo e utiliza a indução. 

Inicialmente através da Coordenadoria de Controle Acadêmico do IFCE, foram conseguidos os 
contatos dos 114 dos 116 alunos egressos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental (TGA), como e-
mails e/ou números de telefones fixos e/ou celulares.   

Em seguida, foi adaptado um questionário de CAVALCANTE (2010), totalizando-se no fim 15 
perguntas, através das quais buscou se identificar o perfil e a satisfação dos alunos egressos, para assim 
poder avaliar o curso a partir da experiência prática dos profissionais formados. 

Foram abordadas as seguintes questões para traçar o perfil do aluno: sexo, faixa etária e origem 
escolar, se pública ou particular. Foi questionado aos alunos o nível de qualidade do curso e dos 
docentes; e o nível de aprendizagem adquirida durante o mesmo. Em relação ao mercado de trabalho 
questionou se como o egresso se sentia ao termino do curso, se estava preparado para ingressar ao 
mercado e a sua expectativa hoje para o mesmo.  

Para avaliar as condições de satisfação que os alunos formados do curso se encontram utilizou as 
seguintes questões: se esta fazendo outro curso; se trabalha ou trabalhou na área ambiental; e se estar 
satisfeito com a profissão.  

Quanto à mudança do curso de tecnologia para bacharelado, foi questionado aos alunos se os 
mesmos concordam e se reingressariam a instituição para realização do curso como bacharel. É 
importante salientar que não foi fornecida aos entrevistados explicação prévia a respeito da mudança. 
Para finalizar a aplicação do questionário, solicitaram-se, por meio de uma questão subjetiva, sugestões 
a fim de melhorar o curso.  

A maioria das respostas do questionário é de múltipla escolha, para facilitar a resposta dos 
entrevistados. 

Os questionários foram enviados por e-mail para alguns ex-alunos, como não foi muito eficaz, pois 
se obtiveram poucas respostas, optou-se por uma segunda forma de aplicação, sendo esta por contato 
telefônico, que mostrou ser bem mais eficiente. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Dos 116 alunos egressos, 50 responderam o questionário elaborado, porém esperasse o aumento 
desse número como uma continuidade da pesquisa. Dos 50 a maioria é do sexo feminino e concluiu o 
ensino médio em escola particular, como mostram os gráficos a seguir. Tamanho da folha e margens 

 

68%

32%

Gráfico 1: Sexo

Feminino Masculino

96%

4%

Gráfico 2: Escola que 
concluiu o ensino médio

Particular Pública

 
 

Dos 4% que concluíram o ensino médio em escolas públicas, nenhum foi aluno do IFCE 
anteriormente e em relação à idade, 100% dos entrevistados estão na faixa etária de 21 a 30 anos. 

Os gráficos a seguir mostram a opinião dos egressos com relação à qualidade do curso e o preparo e 
formação dos docentes do mesmo, mostrando que a maioria considera ambos como bons, e uma 
minoria considera o curso como regular. 

 

 
 

Quando questionados sobre o seu aprendizado, observou-se que nenhum ex-aluno o considerou 
baixo. Em contrapartida, 12% deles se consideravam pouco preparados para o mercado de trabalho, o 
que gera certa contradição, pois pré supõe-se que se os alunos classificam o curso como bom, e o nível 
de aprendizado se compreende entre ótimo e bom, então estes deveriam se considerar preparados para 
o mercado na conclusão do curso. 
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Outro dado que chamou a atenção na pesquisa, foi o fato de 76% dos alunos egressos terem feito 
algum outro curso, sendo a maioria outra graduação. Portanto, mesmo os alunos considerando a 
qualidade do curso boa, uma considerável parte sentiu interesse em fazer uma outra graduação, e que 
no momento da aplicação dos questionários, alguns declararam estar fazendo ou terem feito cursos  em 
outras áreas, como letras e direito por exemplo. 

 

76%

24%

Gráfico 7: Fez ou está 
fazendo outro curso

Sim Não

 
 

Dos 3% que estão representados no gráfico 8 como a opção outro, 100% fez ou faz especialização. 

Quando questionados a respeito da expectativa ao mercado de trabalho a maioria declarou que a 
expectativa é boa. 
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32%

50%

18%

Gráfico 9: Expectativa no mercado 
de trabalho

Ótima 

Boa

Regular

 
 

Os egressos foram questionados se já haviam trabalhado ou se estão trabalhando na área de gestão 
ambiental, aos que responderam “sim”, foi questionado a faixa salarial que estes recebiam. Todas essas 
informações estão dispostas no gráfico 10. 

 

Pode-se perceber, após observar os dados do gráfico acima, que a maior parte dos egressos já 
trabalhou na área de gestão ambiental e que a faixa salarial da maioria é de até 3 salários mínimos. Isso 
pode ser justificado pelo fato de que a maioria que trabalhou foi através de estágio, e nenhum dos 
entrevistados ganhou ou ganha acima de 10 salários mínimos. 

A maioria dos egressos, hoje está trabalhando e estudando. Porém nem todos estão satisfeitos com 
a profissão, esses fatores são comprovados pelos dados dos gráficos 11 e 12. 
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Hoje, está em discussão, no IFCE, a possibilidade de mudança do curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental para Bacharelado, e por isso procurou-se saber o que os alunos egressos pensam a respeito 
da mudança e se os mesmos teriam interesse em reingressar à instituição. As respostas estão 
apresentadas nos gráficos 13 e 14. 

 

 
 

Os 6%, representados no gráfico 13, não opinaram por dizerem não estarem cientes dos pós e 
contras envolvidos na mudança do curso, mostrando-se conscientes sobre a importância da pesquisa 
realizada. 

É importante destacar que não foi explicado ou conversado com os egressos sobre discussões ou 
processos envolvidos nessa mudança, logo não há certeza se os que responderam sim ou não estão 
informados sobre como poderá ocorrer tal mudança. 

Por último, foi perguntado aos tecnólogos em gestão ambiental, quais as sugestão que estes tem 
para a melhoria do curso de TGA no IFCE, uma pergunta aberta, onde foram focados diversos pontos 

04330432



negativos e positivos do curso. Para a pesquisa receberam destaque os fatores representados na tabela 
a seguir, que foram repetidos por uma quantidade significativa dos entrevistados. 

 

Tabela 1: Sugestões para a melhoria do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos laboratórios pertencentes ao curso, com exceção do laboratório de informática, todos são 
relacionados com água, daí a necessidade da criação de laboratórios com foco em outra questão, como 
resíduo. A afirmação de que o curso é focado pra os recursos hídricos, foi estendida, destacando então a 
importância não apenas da água, mas da gestão, pois é o que o mercado mais vem cobrando dos 
profissionais da área. Devido a esses motivos foi sugerido também o aumento de aulas práticas e a 
reavaliação da matriz curricular onde estejam presentes mais disciplinas voltadas à gestão e poluição 
atmosférica, por exemplo. 

Alguns dos alunos entrevistados apontaram como sugestão a criação de uma empresa Junior, a fim 
de capacitar melhor os alunos em relação às consultorias. 

É importante salientar que independente da mudança de tecnólogo para bacharelado é necessário 
que o curso tenha uma maior divulgação, para que a sociedade e o mercado de trabalho, no caso as 
empresas, possam conhecer e valorizar a profissão. 

Outra orientação dos egressos é a necessidade do curso em buscar o credenciamento junto ao 
CREA, pois as empresas cobram o credenciamento junto a algum conselho. 

Foi bastante solicitado pelos alunos egressos a reformulação do corpo docente, que inclui desde 
criar novos concursos para professores até re-distribuir as disciplinas para os docentes de forma que 
estes ensinem dentro de suas áreas específicas. 

Alguns alunos egressos preferiram não dar sugestões. 

 

 

 

Criação de laboratórios sem foco em recursos hídricos 

Criação de empresa júnior 

Sistema eficaz de divulgar do curso 

Mais aulas práticas e menos teóricas 

“Credenciamento” a um conselho (CREA) 

Reavaliação da matriz curricular e as ementas 

Menor Foco a Água e Maior à Gestão 

Reformulação do corpo docente 
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4. CONCLUSÃO 

Através desta pesquisa pudemos fazer uma avaliação do curso Tecnologia em Gestão ambiental do 
IFCE, a partir do olhar dos alunos egressos e sua experiência no mercado de trabalho.  

A maioria dos alunos veio de escola particular, o que mostra as barreiras que os alunos de escolas 
públicas enfrentam para conseguir ingressar em uma instituição federal. 

Embora a maioria considere o curso de qualidade e terem demonstrado boa aprendizagem durante 
o mesmo, deixa a desejar a expectativa ao mercado de trabalho e a faixa salarial, ou seja, é necessário 
um maior reconhecimento por parte do mercado. 

A maioria dos alunos está trabalhando e satisfeitos com a profissão que exerce, sendo cumprido 
assim, o objetivo para o qual este trabalho foi realizado. 
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RESUMO
Neste trabalho, apresentamos os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário com 
estudantes de ensino médio, visando avaliar os motivos das dificuldades de aprendizagem na Disciplina 
de Química. Dentre os resultados encontrados, destaca-se a falta de motivação e dedicação dos alunos 
para os estudos, dificuldades em outras Disciplinas relacionadas à Química e problemas nas metodologias 
pedagógicas empregadas pelos professores, tais como a ausência de contextualização e de aulas práticas 
em laboratório e a escassez de recursos didáticos diferenciados que despertem a curiosidade nas aulas. 
Nossos resultados revelam a necessidade da adoção de medidas para aperfeiçoar os processos de ensino-
aprendizagem e melhorar o desempenho dos estudantes em Química. Propomos neste artigo algumas 
dessas medidas, porém as mesmas só serão efetivadas com a conscientização e participação de todos os 
protagonistas envolvidos: docentes, discentes, e das próprias instituições de ensino.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Química.
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1. INTRODUÇÃO
As dificuldades na aprendizagem de Química são um problema recorrente nas escolas de Ensino Médio 
por todo o Brasil. A Disciplina de Química é considerada um verdadeiro “terror” para muitos alunos, 
sendo que a maneira como ela é ministrada pode certamente inibir a curiosidade e o interesse dos 
estudantes, provocando rejeição e acentuando os problemas de aprendizagem. No entanto, a 
aprendizagem de Química deveria ser interessante e estimulante, uma vez que ela está presente no 
cotidiano de todas as pessoas e tem aplicações diretas nas nossas vidas. Exemplos incluem desde os 
alimentos, os combustíveis, os medicamentos, os cosméticos e os produtos de limpeza domésticos, até 
questões de importância global como o efeito estufa, a reciclagem do lixo e a poluição da águas e do ar. 
Portanto somente compreendendo as reações Químicas e as suas conseqüências em nossas vidas é que 
poderemos entender e preservar melhor o mundo em que habitamos.   

Espera-se no Ensino Médio que a Disciplina de Química seja valorizada, na qualidade de instrumento 
cultural essencial na educação humana. Segundo o que foi estabelecido nos Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCN+ (MEC, 2002): o aprendizado de Química no ensino médio [...] deve possibilitar ao 
aluno a compreensão tanto dos processos Químicos em si quanto da construção de um conhecimento 
científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 
políticas e econômicas. 

Infelizmente observa-se que o ensino de Química na maioria das escolas tem dado maior ênfase à 
transmissão e reprodução de conteúdos, deixando de lado a construção do conhecimento científico e do 
pensamento crítico por parte dos alunos. Certamente, esses fatores combinados ajudam a contribuir para 
o maior desinteresse que muitos estudantes têm por esta Disciplina (BEJARANO E CARVALHO, 1998). 

Tal fato ocasiona uma grande insatisfação e dificuldade dos estudantes em aprender o conteúdo de 
Química. Fato justificado por Zanon e Palharini (1995): Muitos alunos e alunas demonstram dificuldades 
em aprender Química, nos diversos níveis de ensino, por não perceberem o significado ou a validade do 
que estudam. Quando os conteúdos não são contextualizados adequadamente, estes tornam-se distantes, 
não despertando o interesse e a motivação do aluno. 

Para que a Disciplina de Química seja explorada de forma mais significativa, é necessário articulá-la com 
os demais componentes curriculares da área de Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, bem 
como as das demais áreas de estudo. Pode-se trabalhar a partir de temas corriqueiros na vida dos 
estudantes tais como alimentos, recursos energéticos, saúde, cosméticos, plásticos, metais, lixo, Química 
agrícola, energia nuclear, petróleo, medicamentos, poluição, entre tantos outros temas abordados, 
também, em livros paradidáticos orientados para o ensino médio (MEC, 2006). 

Segundo Zabala (2002), compreender, analisar, interpretar para atuar implica sempre resolver situações 
em que os problemas que se apresentam nunca são simples, as respostas nunca se reduzem a uma só área 
de conhecimento, algo que se dá no âmbito restrito da escola e, mais concretamente, nas questões que 
esta propõe nas avaliações, nas quais os problemas são colocados de maneira simples. Os problemas 
relevantes para os cidadãos e as cidadãs sempre são globais e complexos. O saber científico somente 
pode ter sentido educativo quando está a serviço do desenvolvimento humano em suas vertentes pessoais 
e sociais.

Considerando essa realidade, neste trabalho procuramos investigar os diversos motivos que levam os 
alunos a desenvolver dificuldades na aprendizagem da Disciplina de Química e apontar possíveis 
estratégias para sanar esse problema, visando assim auxiliar o índice de desenvolvimento da escola em 
relação à Disciplina. Deste modo, os resultados deste estudo poderão vir a ser utilizados para aperfeiçoar 
os processos de ensino-aprendizagem de química e diminuir os índices de reprovações na Disciplina 
atualmente no IFPI, campus Floriano, e também em outras instituições de Ensino Médio com problemas 
semelhantes.
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2. METODOLOGIA
O lócus da pesquisa de campo foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 
Campus Floriano, no qual é ofertada em dois turnos (manhã e tarde) a modalidade de Ensino Médio 
integrado ao técnico na área de Construção Civil (curso de Edificações), Indústria (curso de 
Eletromecânica) e Informática (curso de Informática).

Faziam parte do corpo discente da instituição um total de 397 alunos, dos quais 328 alunos estavam 
cursando a Disciplina de Química no ano de 2009. Dentre estes, uma amostra de 213 estudantes 
participou da pesquisa, correspondendo a 53,65% do total de alunos do IFPI-Floriano e a 64,93% do total 
de alunos que cursavam a Disciplina de Química nos três cursos oferecidos pela instituição. Os dados 
foram coletados através da aplicação de um questionário contendo 29 perguntas abertas e fechadas. Os 
resultados foram expressos através de porcentagem simples em gráficos e tabelas. 

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Em uma amostra total de 213 alunos, 115 eram do sexo masculino (54%) e 98 do sexo feminino (46%), 
sendo que a faixa etária dos estudantes variou entre 14 a 19 anos de idade. Desse total, a maioria dos 
estudantes (54,40%) afirmou ter dificuldade de aprendizado na Disciplina de Química, enquanto 45,60% 
declararam não ter dificuldade. Dentro do grupo que apresenta dificuldades no aprendizado, encontramos 
um total de 78,40% que afirmou ter um grau bastante expressivo de dificuldade (52,20% com grau médio 
somados aos 26,20% com grande dificuldade de aprendizado), contra somente 21,60% que afirmou 
possuir um grau de dificuldade pequeno (ver tabela 1).  

Tabela 1: Dificuldades no aprendizado

Selecionamos alguns depoimentos dos estudantes quanto aos motivos das suas dificuldades que foram 
colhidos através dos questionários: “A didática abordada pelo profissional”/ “O professor não explica 
coerentemente”/ “O conteúdo é repassado de uma forma batida sem explicar com formas vividas no 
cotidiano, deixando a aula chata e monótona”/ “Falta conhecimento básicos de minha parte”/ “Falta de 
práticas em laboratório e recursos para se tornar a aula mais dinâmica, a professora só lê”/Dificuldade de 
me relacionar com professora, pois ela é muito inflexível”/”Falta de estudo, confesso tenho preguiça/ “ A 
metodologia utilizada pela professora”/ ”Falta de atenção da minha parte nas aulas e o desinteresse em 
química”/ “ falta de estudos diário, percebo que se estudasse com mais freqüência teria melhores 
resultados”/ “ falta um pouco de interesse da minha parte, mas acho que as aulas não são totalmente 
transparentes”.

De um modo geral, os depoimentos apontaram para uma falta de motivação e de dedicação dos alunos 
para os estudos. Em decorrência desse desinteresse dos estudantes, as dificuldades para a aprendizagem 
dos conteúdos de Química se acentuam. Por outro lado, os alunos também indicaram problemas nas 
metodologias pedagógicas empregadas pelos professores, como a ausência de contextualização e de aulas 
práticas em laboratório, e escassez de recursos didáticos variados que despertem a curiosidade nas aulas.   

Grau de dificuldade             Porcentagem%

Grande 26,20%

Médio 52,20%

Pequeno 21,60%
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Outro aspecto analisado foi quanto ao hábito de estudar em casa os assuntos ministrados em sala de aula. 
Neste quesito, 85% dos alunos responderam sim e 15% não. Portanto, verificamos que já existe um 
universo significativo de estudantes (15% do total da amostra) que simplesmente não revê os assuntos de 
sala de aula em casa. E dentro do grupo dos 85% que estudam em casa, percebemos que a maior 
freqüência desse estudo acontece nas vésperas das avaliações (39,40%), constatando assim um dos 
motivos do baixo rendimento dos alunos na Disciplina (ver figura 1). Estudar principalmente nas vésperas 
das avaliações não é adequado para uma boa aprendizagem, pois o estudante acaba acumulando dúvidas 
que não poderão ser sanadas a tempo. Apenas uma minoria dos alunos que estudam em casa (26,80%) o 
fazem todos os dias, o que lhes permite uma melhor preparação para as avaliações, enquanto 33,80% 
estudam em casa somente nos finais de semana (ver figura 1).

Figura 1- Com qual freqüência você estuda?

Para aprender é indispensável que haja um clima e um ambiente adequados, pois a aprendizagem é 
potencializada quando convergem as condições que estimulam o trabalho e o esforço. Por isso o 
aprendizado tem que ultrapassar as barreiras da sala de aula, não deixando a busca de conhecimento de 
forma restrita e sim saber interagir com os livros em outros ambientes (ZABALA, 1998). 

A temática contextualização tem estado presente em muitos estudos na área de pesquisa em ensino de 
Química na última década. Nessa perspectiva, tem se considerado que o ensino de Química deve estar 
relacionado à formação do cidadão, apresentando ao aluno uma concepção de Ciência como atividade 
humana em construção e que leve em conta o papel social da Ciência. Para tanto se faz necessário 
recorrer a metodologias que contribuam para essa formação, e uma dessas opções metodológicas é a 
experimentação. Em nossa pesquisa, verificamos que 55% dos alunos nunca freqüentaram o laboratório 
de Química da instituição, enquanto somente 45% afirmaram já o ter visitado (ver tabela 2). Deste modo, 
comprovamos que não está havendo uma relação adequada entre o conhecimento teórico e a prática 
experimental, embora a instituição possua um laboratório de química equipado à disposição de 
professores e alunos.

Tabela 2: Aulas práticas em laboratório

Porcentagem (%)

Sim 45,0%

Não 55,0%
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As estratégias de ensino devem ser orientadas no sentido de permitir que o aluno tenha um aprendizado 
significativo, ou seja, algo que o faça perceber um sentido nas coisas que aprendem relacionáveis entre si 
e que possam ter uma aplicação no seu dia-a-dia. Entendemos que somente uma aprendizagem 
significativa contribui efetivamente para o exercício da cidadania, uma vez que o aluno aprende algo que 
pode ser usado por ele para intervir na sua própria realidade (PEIXOTO, 2009). Confirmamos as 
observações dos depoimentos dos estudantes que os mesmos não estão tendo a contextualização dos 
conteúdos de Química vistos em sala de aula, ou seja, a sua relação com o cotidiano e a vida de um modo 
geral. Apenas 11% disseram que o professor sempre relaciona os conteúdos de sala de aula com o 
cotidiano do aluno, enquanto que para 44% isso acontece algumas vezes. Porém, somando-se as 
porcentagens dos que responderam que raramente ou nunca isso acontece, tem-se um total de 45% (ver 
figura 2). 

Figura 2: Seu professor relaciona os conteúdos de sala de aula com o seu dia-a-dia e a sua vida?

Freqüentemente, ao trabalhar os conteúdos, os educadores se deparam com frágeis instrumentos de 
trabalho, o que pode gerar dependência ao uso do livro didático. Krasilchik (2004, p. 184, apud Lima e 
Vasconcelos, 2006), assume postura crítica diante desta situação: 

O docente, por falta de autoconfiança, de preparo, ou por comodismo, restringe-se a 
apresentar aos alunos, com o mínimo de modificações, o material previamente 
elaborado por autores que são aceitos como autoridades. Apoiado em material planejado 
por outros e produzido industrialmente, o professor abre mão de sua autonomia e 
liberdade, tornando-se simplesmente um técnico.

Levando-se em conta estas reflexões, os alunos foram questionados quanto aos diferentes recursos e 
metodologias utilizadas pelos seus professores nas aulas (além do livro didático), tais como: se o 
professor emprega modelos ou maquetes de estruturas Químicas (ver figura 3), se o professor utiliza 
diferentes recursos audiovisuais (ver figura 4) e quais são as metodologias de avaliação (ver figura 5).

A grande maioria dos estudantes (63%) afirmou que o professor nunca utilizou modelos didáticos ou 
maquetes de estruturas Químicas em suas aulas, enquanto 14% afirmaram que o professor utiliza modelos 
raramente e 23% afirmaram que o professor emprega modelos somente algumas vezes (ver figura 3). No 
ensino de Química, o modo como alguns temas específicos são abordados em sala de aula, tais como 
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estruturas moleculares, ligações químicas e estereoquímica, leva o estudante secundarista a imaginar a
Química como Ciência abstrata, pois muitas vezes este não consegue conceber estas idéias no espaço 
tridimensional, dificultando consideravelmente o aprendizado, além de transmitir o conceito errôneo de 
que o estudo da Química é meramente decorativo (LIMA E LIMA-NETO, 1999). 

Figura 3: Seu professor utiliza modelos ou maquetes de estruturas químicas nas aulas

No entanto, os professores podem incentivar os estudantes a construir modelos didáticos a partir de 
materiais simples e de baixo custo, desenvolvendo neles habilidades manuais e criativas, e contribuindo 
para uma melhor aprendizagem da Química (GONÇALVES e col., 2007; LIMA E LIMA-NETO, 1999). 
Segundo Zierer e Assis (2010) a construção de modelos didáticos em sala de aula é uma metodologia que 
reúne um conjunto de aspectos positivos para os processos de ensino-aprendizagem, sendo o seu emprego 
altamente recomendável. 

Os principais benefícios com o uso desta metodologia são: uma maior motivação dos estudantes para 
pensar e raciocinar por si próprios (autonomia); a liberdade para expressão plena da criatividade; o 
incremento na auto-estima e no bem-estar psicológico dos alunos; o incentivo para descoberta e a busca 
de novos conhecimentos; a contextualização dos assuntos teóricos; a interação em equipe e socialização 
entre os grupos; uma maior participação em debates sobre os temas ministrados; a melhora nas relações 
aluno-professor e professor-turma; o seu baixo custo; sua facilidade de aplicação nas disciplinas; a adoção 
de um método alternativo de avaliação da aprendizagem.

Os professores em sua maioria consideram os recursos audiovisuais meros recursos didáticos, e não 
imaginam a imensa contribuição que os mesmos podem exercer na aprendizagem dos alunos. A não-
utilização deste recurso pode dificultar o processo ensino-aprendizagem por conta das aulas pouco 
variadas e desmotivadoras (MARTINS E SCHACHT, 2008). Em relação à utilização de diferentes 
recursos audiovisuais (ver figura 4), 57% citaram que o professor nunca utilizou nenhum tipo de recurso 
audiovisual, 22% que usa raramente, 16% que usa algumas vezes e apenas 5% que usa sempre. E quanto 
às diferentes metodologias de avaliação (ver figura 5), 54% disseram que somente provas são realizadas 
para avaliar os seus conhecimentos, contra 44% que disseram ter provas e exercícios para esta finalidade.
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Deste modo, constatamos que há uma baixa diversidade de metodologias de avaliação, as quais ainda 
estão centralizadas nas tradicionais provas escritas. Os professores poderiam empregar outras 
metodologias avaliativas além das provas e exercícios, para com isso quebrar a rotina, a monotonia e o 
estresse provocado pela insistência nos mesmos tipos de ferramentas de avaliação. Com o emprego de 
variações nas metodologias de avaliação, pode-se diminuir a tensão dos estudantes e, muito mais 
importante, motivá-los para o aprendizado dos conteúdos com atividades estimulantes e criativas. Por 
exemplo, através da apresentação de processos ou reações químicas representadas na forma de uma peça 
de teatro; através da elaboração de pesquisas realizadas em campo, ou ainda, com trabalhos para 
divulgação em eventos do tipo “feira de Ciências” (exemplos: a construção de modelos ou maquetes de 
moléculas; demonstrações de experimentos químicos simples feitos com produtos caseiros, etc..), sendo 
que em todos esses casos o professor deve sugerir temas que relacionem a Química com o cotidiano dos 
alunos ou que tenham aplicações diretas em suas vidas. 

Métodos alternativos de avaliação permitem aos alunos dar respostas originais e criativas, as quais 
possuem mais de uma solução possível, em contraposição aos problemas que só admitem uma solução ou 
um ponto de vista correto: o do professor (ALENCAR E FLEITH, 2007). 

Outro ponto abordado foi se o professor incentiva a participação dos alunos nas aulas. 24% afirmaram 
que isso acontece raramente e 25% que isso nunca acontece, contra 28% dos alunos que disseram haver 
um incentivo algumas vezes e apenas 23% que sempre há esse incentivo (ver figura 6). De acordo com 
Chassot (1993), o conhecimento Químico possibilita as pessoas uma nova leitura de mundo, o que 
permite aos indivíduos uma integração mais ativa e consciente na sociedade. O conhecimento Químico 
permite ao homem atuação de forma específica na natureza. Mas quando o conhecimento não é 
contextualizado de forma interativa: “Pode ser responsável pelo alto nível de rejeição do estudo desta 
Ciência pelos alunos, dificultando o processo de ensino-aprendizagem”. (LIMA et. al, 2000). 

Figura 5: Seu professor utiliza diferentes 
recursos audiovisuais nas aulas?

Figura 6: Seu professor incentiva a participação dos alunos nas aulas?

Figura 4: Seu professor utiliza diferentes 
recursos audiovisuais nas aulas?
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Quando indagados sobre a motivação e interesse do professor pelo aprendizado da turma, a maioria 
(57,4%) afirmou que o mesmo demonstra motivação, contra 42,6 % que considerou a falta de motivação 
do docente (ver tabela 3). Isso evidencia que apesar da rara utilização de recursos audiovisuais, pobreza 
em aulas dinâmicas e diferenciadas e o uso repetitivo de ferramentas de avaliação tradicionais, os 
estudantes consideraram que o professor na maioria das vezes se mostra motivado e interessado na 
aprendizagem da turma. Este é um ponto bastante positivo, pois as motivações do aluno que são 
adquiridas por intermédio do professor consistem no fato dele se envolver ativamente nas tarefas
pertinentes nos processos de Ensino-aprendizagem. Há muitos profissionais da área de educação que 
estão buscando aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho e compartilhando suas experiências. Sendo assim, 
constatamos que existem muitos materiais e subsídios para serem acessados e estudados pelos 
professores, com o objetivo de melhorar cada vez mais a dinâmica das aulas e conquistar os alunos 
(SANTOS et al. 2007). 

Tabela 3: Motivação do professor pela aprendizagem da turma?

Ao investigarmos se os alunos tinham dificuldades em outras Disciplinas relacionadas à Química, fator 
este que poderia ter influencia no baixo desempenho dos alunos em relação à Disciplina, percebemos que 
33% dos alunos apresentavam dificuldade em matemática, sendo que essa porcentagem recaía 
principalmente nos alunos que estavam cursando a Disciplina de Química 2 (físico-química), a qual 
requer um conhecimento básico de matemática. 50% dos estudantes tem dificuldades em outras 
Disciplinas (ver figura 7), sendo neste caso a maior ênfase nas próprias Disciplinas da área técnica. Um 
número menor de alunos tem dificuldades em português (5,6%) e em física (11,2%). Outro dado relevante 
é que 98% dos alunos responderam que ao terminar o ensino médio integrado ao técnico pretendem 
prestar vestibular e não irão prosseguir na carreira técnica. Este fato explica em parte o motivo de tanta 
dificuldade nas Disciplinas específicas do curso, já que os mesmos não traçam objetivos para dar 
continuidade à área técnica a qual estão sendo habilitados.

Porcentagem (%)

Sim 57,4%

Não 42,6%

Figura 7: Você tem dificuldade de aprendizado em outras 
disciplinas? Quais?
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No mundo moderno, o papel do Ensino Médio na vida dos alunos torna-se cada vez mais decisivo. Nesta 
etapa da vida escolar, os adolescentes se preparam para desafios e para vivenciar a fase da 
experimentação, onde consolidam valores e atitudes, elaboram projetos de vida e encerram um ciclo de 
transformações no qual se instrumentam para assumir as responsabilidades da vida adulta. Com isso 
observa-se que todas as Disciplinas dessa modalidade de ensino são de fundamental importância para esse 
desenvolvimento, e a Química como uma Disciplina experimental não deixa de ser um dos pilares para o 
crescimento cognitivo do educando (SANTOS E SCHENETZIER, 1996).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os problemas identificados que contribuem para dificultar a aprendizagem em Química dos alunos 
do IFPI-Floriano, percebemos aspectos que poderiam ser melhorados tanto nas metodologias empregadas 
pelos professores quanto no modo de estudar dos alunos.  Em relação aos docentes, identificamos a falta 
de relação do conhecimento teórico e a prática experimental, a falta de contextualização dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula com o cotidiano dos estudantes, a não-utilização de modelos didáticos ou 
maquetes de estruturas Químicas para desenvolver aulas interativas, a rara utilização de recursos 
audiovisuais e, finalmente, uma baixa diversidade de ferramentas de avaliação. 

Verificamos que Disciplina de Química está sendo ministrada de uma forma bastante tradicional através 
de aulas pouco variadas e centralizadas no livro didático, as quais não conseguem despertar a curiosidade 
nem estimular os estudantes. As ferramentas de avaliação empregadas privilegiam apenas processos de 
memorização e de reprodução de conteúdos. É preciso romper com esse modelo que transmite 
conhecimentos para um modelo que constrói conhecimentos, permitindo aos discentes uma participação 
mais efetiva nas aulas, através do estudo e da discussão de temas de Química diretamente relacionados 
com o cotidiano dos estudantes.  

Uma vez cientes destes problemas metodológicos, os docentes poderiam incentivar os estudantes para 
uma aprendizagem mais interativa da Química, seja através de abordagens práticas tanto sala de aula, 
como a elaboração de materiais didáticos pelos estudantes (maquetes de moléculas, jogos, ...), como em 
eventos extra-classe (feira de Ciências), além de uma melhor e mais freqüente utilização do laboratório de
Química e dos recursos audiovisuais presentes na escola (aulas com datashow, projeção de documentários 
em vídeo no auditório, ...). Deste modo, haveria uma melhora na percepção dos alunos sobre a 
importância da Química nas suas vidas, de modo a conduzi-los para um maior interesse na aprendizagem
dos conceitos científicos da Disciplina.

Além dos problemas encontrados na metodologia dos professores, constatamos problemas quanto à 
freqüência dos estudos por parte dos discentes, o que acarreta em maiores dificuldades de aprendizado. A 
maioria dos alunos estuda os conteúdos ministrados apenas na véspera das avaliações, o que é inadequado 
para uma aprendizagem efetiva. Se os professores forem capazes de incentivar os estudantes com 
atividades que envolvam a Química com questões de real interesse das comunidades locais (como a 
reciclagem do lixo, o uso de sacolas plásticas, a degradação ambiental, etc...), certamente eles deixariam 
de estudar somente para realização das provas, e passariam a ter uma curiosidade natural e uma postura
pró-ativa pelo aprendizado da Disciplina. Quando o estudo é transformado em uma atividade prazerosa de 
descoberta e questionamento, o estudante percebe sentido no processo de aprender e não o faz somente 
por obrigação.

A realização deste trabalho possibilitou uma reflexão sobre a necessidade do uso de metodologias mais 
dinâmicas e participativas no ensino de Química, fazendo emergir a idéia de uma educação onde o 
aprender a aprender faça parte do cotidiano tanto de alunos quanto dos professores. Os problemas com os 
quais nos deparamos são provavelmente comuns nas escolas de ensino médio por todo o Brasil. Uma 
ampla discussão destas questões e das medidas para solucioná-las podem contribuir para que sejam 
implantadas medidas para aperfeiçoar os processos de ensino-aprendizagem e melhorar o desempenho 
dos estudantes em Química. Tais medidas, porém, só serão efetivas com a conscientização e participação 
de todos os protagonistas envolvidos: docentes, discentes, e das próprias instituições de ensino. 
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RESUMO 

A região do Bico do Papagaio (TO) apresenta um cenário de degradação ambiental devido às 
práticas de manejo inadequadas. Essas práticas agrícolas inadequadas são conseqüência de uma 
formação técnica voltada ainda para o modelo de agricultura tradicional. Uma abordagem alternativa ao 
ensino nas escolas, inserindo os princípios da Agroecologia torna-se fundamental para reverter o 
processo de degradação na região. Esse estudo tem como objetivo desenvolver o tema agroecologia 
junto aos educandos iniciantes do primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária do IFTO - Campus 
Araguatins e avaliar o nível de conhecimento deles a respeito do tema ao final da aplicação de um 
experimento sobre a referida temática. A ferramenta metodológica utilizada para esta avaliação 
consistiu na aplicação de questionário, que foi aplicado aos 225 educandos das cinco turmas de 
primeiras séries com questões sobre Agroecologia. Sendo reaplicado ao final do experimento. Eles 
foram divididos em dois grupos: apenas uma das cinco turmas participou das atividades pedagógicas 
sobre agroecologia (Turma A) e, as outras quatro turmas, apenas às aulas do currículo deste curso 
(Turma B). Como não foi possível a presença dos alunos na fase de implantação do experimento 
posteriormente, foi apresentado todo o procedimento técnico realizado na área experimental. As 
ferramentas pedagógicas utilizadas consistiram em aulas teóricas, aulas práticas nos laboratórios de 
microbiologia, bromatologia e de solos, aulas interdisciplinares, e a montagem de um experimento, que 
foi instalado em novembro de 2008, na Fazenda Cachoeira localizada no Distrito de Macaúba, na cidade 
de Araguatins (TO). Este experimento consistia em avaliar a influência das leguminosas adaptadas na 
região como adubos verdes na produção de milho Percebeu-se que os educandos ingressam neste 
Instituto sem quaisquer noções alternativas a uma prática agrícola tradicional e assim permanecem até 
o final do ano letivo. Pode-se verificar que a aplicação de um método experimental consistiu numa 
importante ferramenta pedagógica a ser utilizada com maior freqüência no ambiente escolar e que o 
uso de questionário para avaliar este método também teve relevante contribuição por permitir uma 
visualização integral das idéias formuladas pelos educandos, de forma a expressá-las com maior clareza. 
No contexto escolar, comprova-se a necessidade de envolver os educandos num ambiente de pesquisa, 
e de contextualizar os conteúdos teóricos às práticas profissionais que estes educandos executarão em 
sua vida egressa. Desta forma, busca-se a formação de cidadãos mais perceptivos, questionadores e 
atentos acerca das questões ambientais e de sua relação direta nas insubstituíveis, porém alternativas, 
formas de produção de alimentos.  

 

 

Palavras-chave: degradação ambiental, leguminosas, formação de docente. 
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1  INTRODUÇÃO 

O desmatamento da Amazônia tem origem na atividade pecuária, bastante desenvolvida 
especialmente nos anos 70. Nos anos 90, um novo e importante vetor de ocupação e desmatamento da 
floresta se deu com a entrada da agricultura capitalizada, com destaque para a soja. A potencialidade 
para o cultivo de grãos se dá principalmente nas áreas de cerrado da Amazônia Legal, ou seja, os 
Estados de Mato Grosso, Tocantins e sul do Maranhão. 

O Estado de Tocantins teve metade da sua vegetação natural de cerrado substituída por lavouras 
de soja, cana-de-açúcar e áreas de pastagens degradadas. Neste bioma, se encontra a mais rica 
variedade da flora do mundo, onde se alternam pastos com arbustos e florestas.  

A região do Bico do Papagaio, que envolve o extremo norte do Estado de Tocantins, oeste do 
Estado do Maranhão e sul do Estado do Pará, foi cenário nas décadas de 70 e 80 de um dos mais 
importantes conflitos pela posse da terra. A Guerrilha do Araguaia, como ficou conhecida, ocorreu 
quando sob a liderança do padre Josimo, os trabalhadores rurais sem-terra realizaram diversas invasões 
em fazendas da região, provocando os numerosos conflitos que culminaram no assassinato do padre 
Josimo no ano de 1986. 

Além do desmatamento, o estado de degradação em que se encontra a região é devido à utilização 
de práticas de plantio inadequadas. O principal motivo dos produtores utilizarem essas técnicas é 
devido à falta de informação sobre outras formas de se produzir sem causar degradação as terras, nem 
prejudicar a sua saúde e o meio ambiente. 

Torna-se necessário, portanto, a formação dos agricultores, através da introdução de novas 
técnicas que possam ser utilizadas nas suas propriedades. Neste contexto, se destaca o uso da 
agroecologia aplicada na pequena propriedade rural, seus benefícios e melhorias proporcionadas tanto 
no que se refere à saúde, quanto em termos econômicos, sociais e ambientais. E, quem irá formar esse 
agricultor, introduzindo conceitos novos de como se plantar sem degradar os recursos naturais? Pois, os 
técnicos formados pelo IFTO – Araguatins não possuem um perfil que atenda a essa realidade. 

No atendimento a tais necessidades torna-se imprescindível que o educando conheça alternativas 
para a impactante agricultura tradicional, de modo que possa transmiti-las ao pequeno produtor, que 
não dispõe de tais conhecimentos e de seus benefícios. Nesta missão, podem-se envolver produtores, 
alunos e professores de áreas diversas abrangendo seus conhecimentos pela proposição de um diálogo 
entre disciplinas anteriormente estagnadas em seus propósitos. 

Busca-se propiciar ao educando e, por conseguinte, aos pequenos produtores, a inserção de novas 
maneiras de aliar a prática agrícola com o uso racional do solo, modificando suas percepções e 
permitindo a adoção desta em suas práticas profissionais. 

Dessa forma, busca-se contribuir com o desenvolvimento agrícola do Estado de Tocantins, criando 
alternativas para construção de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, na perspectiva de 
fixação das famílias no campo e na melhoria da qualidade de vida. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver o tema agroecologia junto aos educandos do 
primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária do IFTO - Campus Araguatins. E, avaliar o nível de 
conhecimento do educando antes e após a inserção do tema. Possibilitando, dessa forma, a visualização 
de um panorama e permitindo, a formação de técnicos que ajudem a reverter o processo de degradação 
da região. 

A metodologia consistiu primeiramente em dividir os educandos em turma A e turma B, sendo que 
a turma A participou de um conjunto de atividades, tais como aulas expositivas, seminários, aulas 
práticas e pesquisas laboratoriais enquanto a turma B constou como testemunha. Foi aplicado 
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questionário antes e após a realização das atividades, sendo comparados os resultados ao final do 
trabalho. 

O trabalho foi organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro a revisão de literatura, subdividida 
em tópicos relacionados a agroecologia e ao ensino técnico agrícola. O segundo tratou dos métodos e 
procedimentos de pesquisa com detalhamento acerca da aplicação dos questionários, as atividades de 
ensino e a montagem do experimento em agroecologia. No terceiro foram apresentados os resultados 
da pesquisa e sua discussão e quarto consta a conclusão do trabalho. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Interdisciplinaridade 

Saber pesquisar, registrar e interpretar dados com a finalidade do desenvolvimento do 
conhecimento são etapas essenciais ao método científico, sobretudo para uma boa compreensão do 
objeto pesquisado. “As bases da ciência contemporânea ocidental encontram-se no pensamento de 
Descartes. Com ele aprendemos a construir o conhecimento, fragmentando a realidade, criando 
disciplinas, reduzindo os problemas, dividindo-os em subproblemas e, depois, solucionando-os um a um 
até chegar à solução do todo” (SANCHEZ, 2002, p.25).  

É necessária a tomada de atitude para reverter este processo de fragmentação do conhecimento, 
Integrar conteúdos, saberes e permitir um diálogo que transcenda as barreiras atualmente impostas 
pelo modelo cartesiano de ensino. De acordo com Fazenda (2008, p.35), a interdisciplinaridade não 
deve ser pensada como uma junção de disciplinas, mas sim como atitude de ousadia e busca frente ao 
conhecimento. É essencial essa tomada de atitude por parte de todo o corpo escolar, considerando que 
todos são responsáveis pelo processo educacional, não cabendo tal função somente ao educador. Para 
Fazenda (2008, p.40) mais importante que conceituar é refletir a respeito de atitudes que se constituem 
como interdisciplinares. A dificuldade na sua conceituação surge porque ela está pontuada de atitudes, 
e não simplesmente em um fazer. Trindade (2008, p. 40) enfatiza a necessidade de uma reflexão sobre 
essas atitudes que se constituem como interdisciplinares, dentre as quais, a atitude de cooperação que 
conduz às parcerias, às trocas, aos encontros, mais das pessoas que das disciplinas, que propiciam as 
transformações, razão de ser da interdisciplinaridade.  

Mostrar os benefícios da interdisciplinaridade aos educadores acostumados à sua individualista 
forma de ensinar é tarefa árdua, afinal há toda uma trajetória histórica que sempre indicou tal prática 
como a mais completa maneira de desenvolver o conhecimento, tornando-o cada vez mais rigoroso, 
especializado, profundo e preciso (TRINDADE, 2008, p.50). Contudo, a interdisciplinaridade parece ser o 
grande sonho utópico de todo educador em sala de aula que, após várias tentativas de uma busca 
didática, acaba por desistir e voltar ao seu cotidiano disciplinar. (SANCHEZ, 2002, p.39). 

A interdisciplinaridade surgiu da necessidade de reunificar esse conhecimento tão fragmentado, 
reativando a interligação entre os mesmos e constituindo uma prática pedagógica cada vez mais 
requisitada pelas instituições de ensino (TRINDADE, 2008, p.49). 

Sanchez (2002, p.59) expõe que talvez por não haver uma teoria sedimentada sobre a 
interdisciplinaridade, acabam sendo utilizados em seu lugar, diferentes termos que são empregados 
equivocadamente.  

Uma das problemáticas relativas a um trabalho constante e interdisciplinar consiste em eliminar as 
barreiras entre as disciplinas, “em uma tentativa de romper com um ensino transmissivo e morto, 
distante dos olhos das crianças e dos adolescentes que correm pelos corredores das escolas” (JOSÉ, 
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2008). Personagens estes que se encontram acostumados a um sistema educacional que impõe a 
conjunção alternativa/exclusiva “ou” em contraposição à conjunção aditiva “e”, permitindo que o 
educando estude nesta ou naquela coleção de livros, ao invés de promover a inclusão de conhecimento 
ao permitir que ele estude nesta e naquela coleção de livros. Isso promove que o educando, e o 
educador, busquem novos horizontes, acessem diferentes fontes de pesquisa, olhem além do conteúdo 
programático em busca de outras interações com a realidade vivida.  

2.2 Agroecologia 

Há milhares de anos, povos de diversas partes do mundo praticavam uma agricultura embasada tão 
somente no manejo dos materiais disponíveis nas propriedades rurais, entre os quais se podem destacar 
aqueles de origem orgânica, tais como esterco das criações, restos das culturas, etc. (ESPINDOLA et al., 
1997). No final do século XIX, essa forma simplória de fazer agricultura sofreu modificações 
impulsionadas por descobertas científicas que inseriram nessa realidade inovações para maximizar os 
lucros e minimizar os custos na produção. Tais vantagens imediatas acabaram causando o abandono às 
formas ecológicas e uma dependência de insumos externos à propriedade. A esse movimento que 
impulsionou o uso intenso de fertilizantes químicos, agrotóxicos e maquinaria deu-se o nome de 
Revolução Verde (ESPINDOLA et al., 1997, p. 31). 

Sérios problemas passaram a ocorrer nas décadas seguintes em decorrência desse movimento, 
entre os quais se pode citar a degradação da capacidade produtiva do solo, a proliferação de pragas e 
doenças, o empobrecimento dos agricultores devido ao aumento nos custos de produção e a queda na 
qualidade dos alimentos.  

Houve a partir de então, a busca de “uma sensibilidade ecológica, uma tomada de consciência 
sobre a destruição do capital genético do planeta e da alteração dos equilíbrios próprios aos 
ecossistemas existentes” (ASSAD & ALMEIDA, 2004, p.15). Passou-se a buscar, então, práticas 
alternativas à Revolução Verde, que favorecessem os processos biológicos e permitissem minimizar os 
prejuízos ambientais, sociais e econômicos por ela causados, praticando, dessa forma uma agricultura 
sustentável, ou seja, “capaz de produzir alimentos para a atual população mundial sem, no entanto, 
comprometer a produção e a alimentação das futuras gerações” (JESUS, 2005, p.15).  

De acordo com Caporal e Costabeber (2004, p.24), surgiram em diversos países, formas alternativas 
de praticar a agricultura, com diferentes denominações: orgânica, biológica, natural, ecológica, 
biodinâmica, permacultura, entre outras, cada uma delas seguindo determinadas filosofias, princípios, 
tecnologias, normas e regras, segundo as correntes a que estão aderidas. 

2.3 O Ensino no técnico em agropecuária 

A forma e a qualidade apresentadas nas escolas técnicas e agrotécnicas federais hoje Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia sofreram diversas modificações no que tange a seus cursos e 
formas como se apresentavam, sempre em virtude das políticas públicas referentes à educação 
profissional. É importante perceber-se que tais reformas vêm ocorrendo há algum tempo, mas sempre 
em consonância com o setor produtivo. É ele quem influencia, de forma decisiva, os rumos da educação 
em nosso país.  

Desde sua fundação, o IFTO – Campus Araguatins tem seus cursos técnicos direcionados de acordo 
com as necessidades do setor produtivo regional, devidamente embasados nos preceitos do Governo 
Federal.  

Em 1999, por força do Decreto 2.208/97 houve o início das aulas do curso de Técnico em 
Agropecuária com Habilitação em Agricultura, Zootecnia e Agricultura, sendo este curso concomitante 
ao Ensino Médio e com o curso técnico em sistema modular de ensino. Houve a conclusão da primeira 
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turma em 2001 e da última turma em 2007. Desde 2005, graças ao Decreto 5.154/2004 retornou-se ao 
curso de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, com conclusão da primeira turma no ano 
de 2008.  

O Decreto 2.208/97 promoveu várias mudanças internas no que se refere à estruturação dos 
cursos, currículo, distribuição do tempo, oferta de vagas e definição do alunado a ser atendido. 
Estruturou-se então o currículo por competências, como se pode verificar nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 
Nível Técnico, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e nos Referenciais 
Curriculares Nacionais, todos são fundamentados na concepção de competência defendida por Ruy 
Berger, com base em Piaget. 

A formação de professores é um aspecto essencial para a qualidade do processo ensino-
aprendizagem. É preciso que ao terem objetivos comuns na luta por princípios morais e éticos, seja 
possível sensibilizar os educandos quanto à luta pelos mesmos. Freire (1996), enfatiza a importância 
desta sensibilização, quando diz que “é por esta ética inseparável da pratica educativa, [...] que devemos 
lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática é testemunhá-la, vivaz, aos 
educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, 
no modo como citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos. Não 
podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feira por cima de uma ou outra de suas obras. Pior 
ainda tendo lido apenas a critica de quem só leu a contracapa de um de seus livros”. Isso tudo reflete 
nos profissionais formados e que acabam sendo absorvidos por cooperativas, O.N.G.’s, órgãos como 
ADAPEC (Agência de Defesa Agropecuária), Naturatins (Instituto Natureza do Tocantins), etc., bem como 
grandes empresas do agronegócio.   

Quando a Lei 9.394/96 diz em seu Artigo 1° que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo 
do trabalho e à prática social”, ela evidencia a necessidade de promoção de cursos técnicos 
profissionalizantes para uma formação direcionada ao setor produtivo. O mesmo se observa em seu 
Artigo 27: “Os conteúdos curriculares da Educação Básica (que é formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e Ensino Médio. Art.21) observarão ainda, as seguintes diretrizes: III – orientação para o 
trabalho;”. Ficam claras as intenções do Governo Federal para que desde o início da sua vida escolar o 
educando tenha acesso à formação que o mercado de trabalho almeja para compor sua mão-de-obra.  

O Artigo 28 desta mesma Lei expõe que na oferta do ensino básico para a população rural, os 
sistemas de ensino deverão fazer adaptações às peculiaridades da vida rural, inclusive nos conteúdos 
curriculares, metodologia e na composição de um calendário escolar adequado às fases do ciclo agrícola 
e condições climáticas.  

Isso foi contemplado, sobretudo no Decreto 2.208/97, que ao possibilitar o Ensino Técnico 
profissionalizante através de módulos, pôde dar uma flexibilidade ao currículo que se adapta às nossas 
características regionais. Desta forma foi possível estruturar a grade curricular de modo a privilegiar o 
potencial regional. Dentre os módulos trabalhados e que merece destaque pode-se citar a fruticultura, 
onde a produção obtida tanto pelos educandos em área escolar, quanto pelos lavradores da região é 
processada na agroindústria, para obtenção de doces, polpas entre outros produtos. Cabe citar que 
frequentemente são realizados cursos de capacitação direcionados aos produtores, oriundos ou não de 
assentamentos, e que desejem processar e armazenar seus produtos. Assim, os produtores têm a 
oportunidade de processar seu produto, embalar e ainda podem mantê-lo armazenado nas câmaras 
frias pelo período de 30 dias.  

Além disso, a estruturação dos cursos de agroindústria, agricultura e zootecnia pôde ser trabalhada 
de forma a valorizar o potencial da Escola. Áreas como a suinocultura, bovinocultura e fruticultura, cujas 
estruturas eram mais avançadas, puderam contribuir de forma relevante para os cursos ministrados. Os 
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módulos então, eram elaborados de forma a unir culturas e criações que tivessem maior semelhança, de 
forma a otimizar o tempo estudado em cada módulo aliado àquilo que cada setor tem de melhor para 
contribuir no processo educacional. 

A oferta desses cursos tinha como objetivo atender à necessidade da população de baixa renda que 
necessitava de qualificação profissional, em cursos de curta duração. 

Não havia uma obrigatoriedade na adesão do curso concomitante, porém havia sempre uma 
clareza quanto ao fato de que as verbas oferecidas pelo P.R.O.E.P. (Programa de Melhoria e Expansão da 
Educação Profissionalizante) seriam destinadas apenas às Escolas que desvinculassem o ensino médio 
do técnico profissionalizante. 

A necessidade das verbas oferecidas pelo P.R.O.E.P. teve maior poder de decisão sobre os rumos 
desta Instituição, do que a opinião de seus servidores, que já visualizavam as perdas ao formar um 
profissional tão específico em detrimento a uma formação mais geral e que vinha atendendo às 
necessidade do setor produtivo regional. Até porque era da percepção de todos que os egressos deste 
Instituto acabam trabalhando junto ao pequeno produtor, dando-lhe assistência técnica, e nesse serviço 
é primordial que ele tenha orientação a respeito de diversos setores desta propriedade, e não de um 
apenas. Para o médio ou grande produtor é mais viável a contratação de um técnico com formação mais 
geral do que um que saiba apenas de uma área especificamente. A formação do técnico ficou 
absolutamente comprometida até pelo fato de que, no curso integrado o ensino era ministrado em 3 
anos, enquanto no concomitante o tempo de estudos ficaria reduzido para 1 ano e meio.  

Com este Decreto houve então, a desvinculação entre os ensinos médio e técnico, trazendo grande 
instabilidade à Instituição, pois o aluno que se matriculasse no ensino médio teria, mesmo a 
contragosto, que se matricular num dos cursos técnicos oferecidos. Já quem fizesse o exame de seleção 
para cursar apenas o técnico precisaria estar cursando, pelo menos, o 2° ano do Ensino Médio em outra 
escola. Assim, o Ensino Médio continuou com duração de 3 anos e o técnico ficou organizado em 5 
módulos com duração de 3 meses cada.  

De acordo com o Artigo 8° deste Decreto, os currículos do Ensino Técnico podiam ser agrupados em 
módulos. Cada um deles tendo uma terminalidade e certificação. O seu conjunto formaria a habilitação 
profissional e daria direito ao diploma de técnico. Com o ensino organizado em módulos, este Campus 
funcionou de 1999 a 2007 quando se formou a última turma neste sistema de ensino.  

Desde 2005, graças ao Decreto 5.154/2004 retornou-se ao curso de Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio, com conclusão da primeira turma no ano de 2008. 

O Parecer CNE/CEB n°.16/99 expõe que a formação profissional sempre foi direcionada àqueles 
desprovidos de saber e poder monetário. Pode-se notar que sempre houve um direcionamento claro 
com relação à educação. O ensino secundário, o superior e o normal sempre foram direcionados às 
classes mais altas da sociedade, enquanto àqueles mais humildes era imposta uma educação que tivesse 
como características, sua rusticidade, necessidade de força e desgaste físico e emocional, enfim, o 
trabalho mais pesado.  

Sendo o lema deste Campus “aprender a fazer fazendo”, deve-se a esta prática constante, a 
qualidade verificada na aprendizagem do educandos, sendo que FREIRE (1996, p.23) expõe que “inexiste 
validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de 
recriar ou de refazer o ensinado”.  

O ensino modular ministrado através do Decreto 2.208/97 de 1999 a 2007, apresentou alguns 
entraves, dentre os quais se pode citar o fato de que os técnicos formados com habilitações específicas 
em agroindústria, agricultura e zootecnia não estavam encontrando condições de acesso ao mercado de 
trabalho, devido sua especificidade, acabavam obrigando o empregador a contratar dois ou três 
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técnicos diferentes para atender suas necessidades, sendo que um único e bem formado técnico em 
agropecuária seria suficientemente mais preparado para o serviço. 

Este e outros apelos das Instituições de Ensino e do setor produtivo, resultaram no Parecer 
CNE/CEB n°39/2004, que aplicou o Decreto 5.154/2004 e revogou o Decreto 2.208/97 definindo novas 
orientações para a organização da Educação Profissional. Cumprindo uma promessa de governo, o 
presidente Luís Inácio Lula da Silva, cumpriu sua promessa e permitiu a possibilidade de retorno ao 
sistema integrado de ensino. Pediu sua implantação a partir de 2005, sendo prontamente atendido pelo 
Campus Araguatins a partir de 2006. 

O Decreto 5.154/2004 também estabelece que não se pode organizar um curso integrado com duas 
partes distintas: uma concentrando a formação do Ensino Médio e a segunda com a formação do Ensino 
Técnico. Trata-se de um curso único, com proposta pedagógica, curricular e matrícula únicas onde o 
aluno deve concluir simultaneamente o Ensino Médio e a habilitação técnica de Ensino Médio, não 
sendo possível a conclusão independente tanto de um quanto do outro. 

Freire (1996, p.43) diz que “formar é muito mais do puramente treinar o educando no desempenho 
de destrezas”. E isso foi possibilitado com o retorno do Curso Integrado, com melhorias visíveis na 
qualidade do conhecimento ministrado e nos técnicos formados, não apenas pelos técnicos e sim pelos 
cidadãos formados. 

As primeiras discussões sobre a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
ocorreram em reuniões gerais no início do ano de 2008. Houve muitas reuniões e a comunidade escolar 
dividia-se cada vez mais, porém decidiu-se pela transformação, passando então de uma Escola 
Agrotécnica para um Instituto Federal com patamar de Universidade, podendo ministrar cursos 
superiores e pós-graduações de acordo com a necessidade regional, porém sem a burocracia a que 
estavam sendo submetidos até então. 

No dia 16 de julho de 2008, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou o Projeto de Lei 
3775/2008 que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo aprovado pelo 
Congresso Nacional e em 29 de dezembro de 2008 foi sancionada pelo Presidente a Lei n° 11.892 que 
trata da criação dos referidos Institutos Federais. 

Cabe aos educadores serem criadores de condições propícias à aprendizagem, não sendo esta em 
um único sentido: professor – aluno e sim como uma via de mão dupla, como diz FREIRE (1996), “não há 
docência sem discência”.  

 

 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de permitir um aprofundamento 
acerca das questões de estudo, ambiente a ser instalado o experimento e características ambientais do 
mesmo. Paralelamente, pode-se fazer uma observação não estruturada sobre os envolvidos no 
processo, seu comportamento e posicionamento durante as visitas, aulas de campo e demais atividades. 
Isso permitiu maior conhecimento sobre a realidade vivida pelos mesmos e uma aproximação com a 
vivência proposta. 

Posteriormente foi feita a pesquisa de campo experimental, sendo que, segundo Martins (2004), a 
mesma não se reduz apenas à discussão e levantamento de dados sobre um tema proposto, devendo 
ser observada sua possibilidade de discussão, aprofundamento de idéias e superação de conceitos 
“ultrapassados” através do debate sobre questionamentos inovadores. O campo de pesquisa 
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corresponde a um recorte da realidade a qual se pretende aprofundar, propiciando o surgimento de 
novos conhecimentos, devido à dinâmica entre as pessoas e o ambiente. Pode-se considerá-la como 
vantajosa em relação à pesquisa não-experimental devido a permitir uma manipulação das variáveis 
estudadas, e por possuir algumas características importantes, dentre as quais se podem citar: o controle 
que permite um isolamento das condições estudadas evitando que fatores externos influenciem nos 
resultados obtidos, tornando seus resultados mais confiáveis e a flexibilidade, uma vez que é possível 
testar numa mesma situação, vários aspectos de um mesmo fenômeno, maximizando as possibilidades 
de pesquisas. 

Como forma de mensurar tanto o conhecimento trazido pelos educandos da primeira série, quanto 
o que foi apreendido após o contato com o experimento, houve a aplicação de questionários para uma 
parcela representativa dos mesmos, com análise dos dados feitos através de comparação de respostas, 
formação de tabelas e justificativa para mudanças nas demonstrações expostas nos questionários ou 
posicionamentos dos educandos. 

Planejou-se e executou-se um conjunto de atividades consideradas importantes nesta pesquisa e 
que foram elaboradas de forma a permitir o contato dos mesmos com uma pesquisa experimental em 
agroecologia.  

O grupo foi composto por todos os 225 alunos que compõem as cinco turmas da primeira série do 
Curso de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio que ingressaram no ano letivo de 2009. O 
grupo foi dividido em duas turmas: 

1º) Turma A - turma do primeiro ano do 2º grau que participou de todas as atividades sobre os 
princípios agroecológicos; 

2º) Turma B - composta pelas outras quatro turmas do primeiro ano que não tiveram qualquer 
acesso ao mesmo. 

As atividades de ensino consistiram em aulas expositivas, seminários, aulas práticas e pesquisas. A 
temática adubação foi trabalhada em laboratório para que os educandos pudessem manusear os 
compostos obtidos com compostagem e visualmente observar o solo trabalhado com adubos químicos 
em relação àquele onde houve uso de adubo verde ou compostos orgânicos. 

As atividades pedagógicas envolveram pesquisas diversas a fim de que os educandos pudessem 
percebê-las como uma etapa importante ao desenvolvimento do conhecimento científico, essenciais à 
formulação de idéias e conceitos consistentes. Elas ocorreram em ambientes variados, tanto a biblioteca 
quanto o bosque serviram de cenário para as pesquisas feitas, em livros ou através das observações dos 
processos de decomposição, macrofauna do solo e suas funções ecológicas, etc.  

Os espaços de aprendizagem consistiram nas salas de aula, laboratórios, biblioteca e o bosque onde 
os educandos sentiam-se à vontade nas pesquisas que foram pedidas sobre os inseticidas botânicos, 
compostagem, leguminosas, etc. Tais pesquisas eram feitas para que o tempo em aula fosse otimizado e 
os debates viabilizados.  

Em campo foram realizadas atividades nos diversos setores do Campus sobre temas como plantio 
direto, vegetação espontânea e plantas de cobertura.  

Com o objetivo de fazer uma demonstração prática aos alunos do curso também foi instalado um 
experimento na Fazenda Cachoeira (TO). O experimento tinha o objetivo de avaliar a influência do 
consorcio de leguminosas, utilizadas na região como plantas de cobertura, na produção do milho. 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
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O experimento foi instalado na Fazenda Cachoeira, localiza-se no distrito de Macaúba, a 40 km de 
Araguatins (TO). Tem uma área de aproximadamente 289 ha, deste total, 144 ha são destinados à 
reserva legal. Numa agricultura de subsistência, este ano foi plantado as seguintes culturas: milho, 
mandioca, arroz, banana, cana e capim para a alimentação do gado que é criado na mesma. Tais cultivos 
ocupam uma área de 121 ha, sendo que o restante constitui uma reserva para outros plantios.  

Na área experimental nunca foi utilizado adubos minerais ou defensivos químicos, sedo os restos 
culturais sempre deixados na superfície do solo. Na ocasião da implantação do experimento, nas áreas 
que circundam o mesmo foi plantado milho e arroz. 

O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen (1900), é do tipo Aw (quente e úmido), 
com estação seca de abril a outubro e estação chuvosa de novembro a março, com precipitação 
pluviométrica média anual de 1.500 mm. A área localiza-se numa transição entre o bioma Cerrado e 
Floresta. 

O experimento foi instalado em novembro de 2008, numa área de 770 m², preparado com uma 
aração e duas gradagens, sem adubação precedente, com topografia plana, a 100 metros do Rio 
Macaúba, num solo com as seguintes características químicas: 

A variedade do milho utilizada foi a BR-106 da EMBRAPA, que é rústica e adaptada à região e as 
condições edafoclimáticas, sendo por este motivo utilizada pelos programas do Governo do Estado do 
Tocantins junto aos pequenos produtores rurais deste Estado. Tem a vantagem de permitir ao agricultor 
a possibilidade de produzir sua própria semente, consistindo também em ótima alternativa àqueles que 
necessitam aumentar sua produtividade com pouco investimento. (NOCE, 2004) 

Os tratamentos utilizados foram o milho consorciado com leguminosas utilizadas na região e um 
tratamento de testemunha (somente milho). A Tabela 1 descreve os tratamentos e as leguminosas 
utilizadas como consórcio. 

Tabela 01 - Descrição dos tratamentos avaliados na Fazenda Cachoeira, em TO. 

Tratamento Leguminosa 

1 Milho  

2 Milho consorciado com Feijão de porco (Canavalia ensiformi) 

3 Milho consorciado com Guandu (Cajanus cajan) 

4 Milho consorciado com Feijão comum (Phaesolus vulgaris) 

5 Milho consorciado com Feijão caupi (Vigna unguiculata) 

6 Milho consorciado com Fava (Vicia faba) 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. 
Cada parcela com área de 20 m² (4 x 5 m), comportando seis linhas de milho, espaçadas de 0,8 m e com 
seis plantas por metro linear e cinco linhas de leguminosas espaçadas de 0,5 m e com 8-10 plantas por 
metro linear. O plantio do milho foi realizado após 40 dias ao plantio das leguminosas.  

O controle da vegetação espontânea junto ao milho foi feito através de capinas manuais, sendo aos 
25 dias após plantio (DAP) e aos 40 DAP. Durante o cultivo foi feita capina na maioria dos adubos verdes 
aos 40 DAP, e aos 80 DAP novamente nas parcelas que continham o feijão-de-porco. Através de uma 
observação visual no campo, as espécies invasoras que predominaram foram as seguintes: bredo ou 
caruru (Amaranthus spinosus), fedegoso (Cassia occidentalis), trapoeraba (Commelina benghalensis) e 
malva (Malva sylvestris). 
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O corte dos adubos verdes foi feito no momento da floração da maioria das espécies, aos 89 DAP, 
onde se pode obter o máximo de nitrogênio na biomassa vegetal sendo incorporados ao solo em 
seguida.  

Após 60 dias à incorporação dos adubos verdes foi coletada amostras de solo e do milho de cada 
tratamento para análises químicas e físicas. O milho coletado pertencia às fileiras centrais de cada 
parcela. O milho restante foi coletado para pesagem e contagem de espigas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na área do experimento, que media 770m², a coleta do solo e do milho foi feita 106 dias após o 
plantio do mesmo, ocasião em que as espigas foram contadas e pesadas, obtendo-se dados por parcela, 
bloco e tratamento.  

O tratamento onde se obteve maior número de espigas foi o que utilizou o guandu (Cajanus cajan) 
como adubo verde com 396 espigas, estando o milho plantado sem uso de adubo verde com a menor 
coleta, 226 espigas. O bloco 3, que ficou situado em frente a área de pastagem obteve a menor quantia 
de espigas, devido maior exposição às lagartas provenientes da pastagem com um total de 478, em 
contraposição ao Bloco 2 que ficou mais próximo ao Rio Macaúba e que do qual se obteve 536 espigas. 
Perfazendo um total de 2024 espigas colhidas na área experimental. 

Noce (2004) expõe que a produtividade do milho BR-106 é de 5.500 kg/ha, tendo este experimento 
uma área de 770m², com uma área de plantio com 480 m², seria esperável a obtenção de 264 kg de 
milho, obtendo-se um total de 223,970 kg. Neste aspecto, no tratamento que utilizou o feijão caupi 
(vigna unguiculata) como adubo verde, o milho apresentou maior peso em seu somatório, 44, 530kg, 
em oposição ao milho plantado sem adubação verde, 19,540kg. 

O contato com as lagartas aliado às perdas devido ataque dos macacos, promoveu redução de 16% 
na produtividade que seria esperada para a área plantada, sendo que as perdas com o ataque da 
lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) pode reduzir a produção em até 34% (NOCE, 2004). 

Com base nos dados obtidos nas aplicações de questionários e considerando o perfil das turmas A e 
B, nos dois momentos da aplicação, conclui-se que ao ingressarem no Campus, ambas não apresentam 
noções de agroecologia, prevalecendo percepções de práticas agrícolas tradicionais. Além disso, a 
agroecologia é citada por poucos docentes da área técnica, que trabalham de forma isolada, sendo esta 
temática desconhecida pelos docentes do ensino médio, não existindo, portanto, trabalhos 
interdisciplinares sobre esta temática. 

A turma A, que teve contato com o experimento apresentou significativa mudança em suas 
percepções acerca de como a produção agrícola deve e precisa ser feita, impactando minimamente o 
ambiente natural. 

O experimento executado junto aos educandos buscou uma maneira alternativa às rotineiras aulas 
expositivas e às repetidas práticas executadas, que muito acrescenta à prática profissional dos técnicos 
em agropecuária. 

A inserção na temática agroecológica promovida no decorrer do experimento comprovou que é 
necessário uma contextualização dos conteúdos ministrados em sala de aula junto a práticas que serão 
desenvolvidas na vida profissional do educando, sendo que quando esta prática está diretamente 
relacionada com o uso adequado dos recursos ambientais, promove-se a formação de um cidadão mais 
comprometido e perceptivo às nossas interferências junto ao ambiente. 
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Tal percepção é obtida através do envolvimento do educando junto às pesquisas realizadas pelo 
Campus, envolvendo-os na realidade existente fora do mesmo e as problemáticas que surgem neste 
ambiente de prática profissional.  

Deste modo, ao término desse trabalho, buscou-se mostrar a importância do método experimental 
como ferramenta pedagógica junto a uma temática que demonstra aos futuros técnicos em 
agropecuária alternativas possíveis e essenciais às práticas tradicionais na produção agrícola, tendo sua 
importância social, econômica e ecológica evidenciadas. Pode-se também proporcionar subsídios para a 
formação de cidadãos mais ecológicos e, multiplicadores dos benefícios obtidos pelos princípios 
agroecológicos. 

A execução de um experimento voltado para a agroecologia ampliou as possibilidades de trabalho a 
serem aplicados no Campus, podendo ser amplamente utilizado em qualquer área, tendo seu mérito no 
envolvimento que o educando vivencia e que não sofre desgaste perante fatores externos.  
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RESUMO 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento no Curso de Doutorado em Educação da 
UFC, vinculada à Linha de Pesquisa de Avaliação Educacional, no Eixo Temático de Avaliação Curricular, 
cujo objetivo consiste em desenvolver uma investigação avaliativa no currículo do Curso de 
Telecomunicações ministrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, 
discute que a avaliação da aprendizagem deveria iniciar pela avaliação do currículo, dos seus 
componentes, dos programas de ensino, das condições de funcionamento, dos aspectos didático-
pedagógicos do IFCE, sem esquecer da formação dos recursos humanos que ali atuam. Caracterizou- se 
como uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa desenvolvida por meio de um grupo focal 
formado pelos alunos do 6º semestre do citado curso. Utilizou-se a revisão bibliográfica sobre a 
temática e a análise documental com base no aporte legal que normatiza o PROEJA. O resultado desse 
estudo mostrou à necessidade de se rever a estrutura do citado projeto, desde a sua matriz curricular, 
até a mudança de postura por parte de alguns docentes, que deverão se preocupar com os níveis 
diversificados de seus alunos procurando desenvolver uma formação de qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa apresentar num estudo exploratório algumas reflexões e análises sobre um dos 
cursos do PROEJA ofertado pelo IFCE cuja habilitação é Telecomunicações, em funcionamento desde 
2007.1, no contexto da avaliação do seu projeto curricular adotado. 

É um Programa que foi instituído pelo Governo Federal no momento em que vinham acontecendo 
no país, varias discussões sobre o retorno da oferta dos cursos técnicos integrados com a revogação do 
decreto 2208/97, que proibia a existência dos cursos citados, isto é, aqueles que ofereciam diplomas de 
técnicos em diversas especialidades produtivas, mas com currículos abrangentes, que permitiam a 
candidatura a todos os cursos superiores sem restrição. Quando esse Decreto foi revogado, pelo 
Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2004, a proposta de volta da integração curricular era uma 
expectativa entre os profissionais/trabalhadores da educação profissional. Essa expectativa pôde se 
efetivar, entre outras medidas, com a criação do PROEJA. 

O PROEJA foi anunciado, com a edição da portaria do Ministério da Educação nº 2.080, de 13 de 
junho de 2005, que fixou as diretrizes para a oferta de cursos de educação profissional (EP) integrada 
com o ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no âmbito federal de 
educação profissional, atualmente denominados de Institutos Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia pela (Lei Ordinária Nº 11892 de 29 de dezembro de 2008, que Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, e dá outras providencias). 

Esta articulação entre EJA e Educação Profissional se tornou um programa de governo em 20 de 
junho de 2005, através do Decreto 5.478 que previa a destinação de 10% das vagas oferecidas na rede 
federal de educação profissional para o ensino médio integrado à educação profissional para jovens e 
adultos. Em 2006, revoga-se este Decreto, “a partir de uma ampla discussão com diversos atores 
envolvidos na oferta de educação profissional, educação de jovens e adultos e educação básica, 
verificou-se a necessidade de alteração em suas diretrizes” (BRASIL, 2007, p.4) quando foi promulgado o 
Decreto nº 5.840, em 13 de julho de 2006, que avança na sua abrangência para além das instituições 
federais de educação tecnológica e passa a ser um programa federal, que poderá ser adotado ainda 
pelos sistemas de ensino estaduais e municipais, nos níveis fundamental e médio. 

O citado Decreto nº. 5.840/2006 preconiza ações no sentido de promover a indução ao atendimento 
das demandas educacionais de cidadãos brasileiros jovens e adultos, até então desassistidos em matéria 
de acesso ao ensino médio e à educação profissional técnica e tem por base a visão de que a educação é 
um direito de todos.  Nessa perspectiva, postula a formação integral de sujeitos jovens e adultos para o 
efetivo exercício da cidadania. É uma ação pioneira no quadro educacional brasileiro. 

A inserção do PROEJA no IFCE por meio de dois cursos dessa modalidade de ensino: Refrigeração e 
Telecomunicações, a partir do primeiro semestre de 2007, pressupõem a necessidade de se fazer um 
estudo e análise da implementação da proposta curricular dos citados cursos. 

O objeto da investigação desta pesquisa teve como eixo central a avaliação do Projeto Curricular do 
Curso de Telecomunicações do PROEJA desse modo designou-se como objetivo: Avaliar o 
desenvolvimento do currículo do curso citado, considerando a percepção de uma representação de seus 
alunos. 

Para discutir esta questão, foi realizada uma pesquisa exploratória por meio de um grupo focal 
constituído pelos alunos do 6º semestre do curso PROEJA – Técnico em Telecomunicações em 
desenvolvimento no IFCE.  Recorreu-se, também, a revisão bibliográfica e documental que auxiliaram na 
compreensão das relações e contradições entre a teoria contida nas diretrizes que constam do 
Documento Base do PROEJA de 2006, além de vários teóricos para aprofundar a questão da pesquisa.  
Dentre estes, destacam-se Gadotti (2008), Alves (2004), Saul (1995), Silva (1990) e Silva (1999) além de 
outros (as) que se constituíram em importantes bases para o aprofundamento dos campos específicos 

04580457



de nosso trabalho, por serem dedicados ao estudo sobre a Educação de Jovens e Adultos, currículo e 
educação profissional e avaliação. 

Os procedimentos metodológicos indicados serviram para mostrar como vem se desenvolvendo a 
Proposta Curricular da modalidade de ensino PROEJA Técnico na percepção dos sujeitos que 
participaram da pesquisa, ao responderem sobre: a estrutura curricular da proposta do Curso em 
desenvolvimento no IFCE, a viabilidade do desenvolvimento dos conteúdos, a aprendizagem e as 
dificuldades encontradas na operacionalização da citada proposta. 

 

O PROEJA e o seu espaço no âmbito das discussões sobre currículo 

 

No currículo do Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA do IFCE, o perfil do técnico que se pretende formar leva, em 
consideração a conjuntura atual observando-se o que está sendo exigida dos futuros profissionais, no 
caso, uma formação sólida que contemple conhecimentos e aplicação de diferentes formas de 
desenvolver a aprendizagem dos alunos numa perspectiva de autonomia, criatividade, consciência, 
crítica e ética. 

Neste Currículo, deve-se adotar a flexibilidade com relação às mudanças, com a incorporação de 
inovações no campo do saber já conhecido, iniciativa para buscar o autodesenvolvimento, tendo em 
vista o aprimoramento do trabalho a ousadia para questionar e propor ações transformadoras 
capacidade de monitorar desempenho e buscar resultados, capacidade e trabalhar em equipes 
interdisciplinares, também deveria fazer parte da construção deste currículo. 

No mesmo Currículo além do domínio dos conteúdos essenciais e da formação da consciência 
crítica, a educação escolar deve atentar para o desenvolvimento das habilidades e competências 
cognitivas, ou seja, as várias categorias do pensamento: interpretação, compreensão, análise, síntese e 
avaliação.   É necessário instrumentalizar este futuro técnico para que avance na construção do 
pensamento reflexivo e consequente, que resulte em uma ação que pode e deve ser estimulada a partir 
da própria escola. 

Nesse sentido, Gadotti, 2008, p.123 destaca que: 

 

As experiências inovadoras que almejam uma nova qualidade em educação básica 
de jovens e adultos, orientam-se na perspectiva epistemológica que tomam o 
jovem e o adulto como construtores de conhecimentos, interagindo com a 
natureza e o mundo social, tendo como ponto fundamental o respeito à cultura dos 
sujeitos. 

 

Torna-se um desafio procurar desenvolver práticas renovadas no desenvolvimento do currículo para 
os cursos do PROEJA - técnico, a fim de poder dar conta de uma nova perspectiva epistemológica, onde 
as habilidades de intervenção no conhecimento sejam mais valorizadas do que a capacidade de 
armazená-lo, respeitando as condições em que cada jovem e adulto se encontra na busca do seu saber. 

A avaliação do currículo dos cursos do PROEJA do IFCE na perspectiva de uma abordagem histórico 
crítica, parte do pressuposto de que as diversas modalidades de construção do currículo estão 
relacionadas a historia da educação em suas formulações teóricas evidenciadas nas formas 
conservadoras ou progressistas e críticas. 

A vertente teórica empregada nesta pesquisa visualiza uma concepção de currículo não como algo 
estanque, estático, pronto e acabado, mas, uma concepção de currículo que, segundo Silva, 2002 p. 55 
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“não está simplesmente envolvido com a transmissão de fatos e conhecimentos e objetivos. O currículo 
é um local onde, ativamente se produzem e se criam significados sociais”. 

Para Silva (1995, p.7) a perspectiva do currículo como ciência crítica é essencialmente um currículo-
formação voltado para a consciência crítica e para a emancipação do homem. 

Consta do projeto curricular do PROEJA do IFCE, que além do domínio dos conteúdos essenciais e da 
formação da consciência crítica, a educação escolar deve atentar para o desenvolvimento das 
habilidades e competências cognitivas, ou seja, as várias categorias do pensamento: interpretação, 
compreensão, análise, síntese e avaliação. Para isso, é necessário instrumentalizar o aluno para que 
avance na construção do pensamento reflexivo e consequente, que resulte em uma ação que pode e 
deve ser estimulada a partir das práticas realizadas durante as aulas. 

Atualmente, preconiza-se para a educação a importante missão de ajudar o indivíduo a desenvolver 
seu potencial e a tornar-se um ser humano completo, e não um mero instrumento da economia, 
contribuindo para a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências que devem ser 
acompanhadas pela educação do caráter, a abertura cultural e o despertar da realidade social. 

Nessa direção, Alves (2004, p. 76) assevera que: 

 

Desenvolver competências implica desenvolver um pensamento crítico, o que 
implica uma cultura dialógica na sala, ou seja, uma cultura em que o diálogo entre 
os alunos e com o professor, esteja a serviço do desenvolvimento do pensamento 
dos alunos. É preciso colocar os alunos em interação e utilizar o diálogo para 
permitir a confrontação de ideias, que conduzirá a uma modificação das 
representações destes e pode assegurar o desenvolvimento do pensamento dos 
alunos. 

 

Síntese do formato do curso de TELECOMUNICAÇÕES – técnico do PROEJA - extraída do 
Projeto Curricular do IFCE – campus Fortaleza 

 

to do curso: 2007.1 

 

educação básica. 

limite máximo. 

 

três anos 
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Na perspectiva de se analisar como se dá a articulação dos conteúdos desenvolvidos pelos docentes 
deste Programa, sem ser de forma fragmentada deve ser feito um efetivo acompanhamento baseado 
não apenas em observações esporádicas, atividades avaliativas do desempenho discente, e conversas 
informais com os docentes e os alunos, é necessário que seja feito um trabalho no qual este 
acompanhamento possa ser feito mediante o paradigma da avaliação emancipatória que segundo Saul, 
1995, p. 61: 

 

A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, 
análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la.  Destina-se à 
avaliação de programas educacionais ou sociais.  Ela está situada numa 
vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é emancipador, ou 
seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de 
condicionamentos deterministas. 

 

É importante que se tenha esta visão quando se for fazer a avaliação de qualquer projeto em 
andamento, sobretudo, de cursos, partindo-se do concreto, do real, do que se vivencia no cotidiano da 
escola. Dessa forma, os resultados desta avaliação poderão permitir aos sujeitos participantes do 
processo vislumbrar por meio da análise crítica do seu próprio desempenho uma nova direção para as 
ações a serem realizadas no contexto em que se situem. 

Na opção pelo paradigma emancipatório na avaliação do projeto Curricular do PROEJA do IFCE, que 
tem seus cursos em andamento, o pesquisador deve utilizar a avaliação de estilo qualitativo e 
participante devendo ter o cuidado de demonstrar habilidades de relacionamento interpessoal, uma vez 
que este modelo enfatiza em todas as etapas o trabalho coletivo. 

No âmbito das abordagens qualitativas, a técnica do grupo focal é um bom instrumento desde que 
esteja integrado ao corpo geral da pesquisa e ao seu objetivo. Segundo Powell e Single (1196, p. 449) 
apud Gatti, (2005, p.7) um grupo focal “é um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 
pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa a partir de sua experiência 
pessoal”. 

Para a sua realização é necessário que se observe o principio da não defectividade e que o 
moderador conduza a discussão fazendo os encaminhamentos quanto ao tema, fazendo intervenções 
que facilitem as discussões, mantendo um clima favorável no decorrer de toda a discussão. 

Esta pesquisa foi realizada no 6º semestre do curso de Telecomunicações do PROEJA do IFCE. 
Contou com a participação de oito (oito) alunos, sendo dois (duas) do sexo feminino e seis (seis) do sexo 
masculino; tinham a faixa-etária compreendida entre 18 a 55 anos de idade. Desse total, apenas um 
deles se encontrava desempregado. 

 

A pesquisa no curso de TELECOMUNICAÇÕES técnico do PROEJA do IFCE dando voz aos que 
vivenciam o PROEJA: uma análise do nível existencial do currículo 

 

Dando inicio à pesquisa, foi formulada a primeira pergunta que tratou sobre a avaliação que eles 
faziam do projeto curricular do citado curso. Sobre essa questão foram unânimes em afirmar que o 
curso era muito bom, mas muito baseado em aulas teóricas, e que sentiram falta de aulas práticas e de 
visitas técnicas para que proporcionassem o conhecimento de campo e de práticas de laboratórios. 
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Sentiram a necessidade de ver como as pessoas trabalham e com que trabalham, para terem noção do 
que eles queriam, realmente, fazer na profissão escolhida. 

Nessa mesma direção um dos estudantes do grupo se pronunciou: 

 

– “O curso em si é excelente. Os professores são os mesmos do curso de 
Telemática; se empenham muito, mas em relação aos alunos saírem como 
um técnico mesmo, para o mercado absorver, como uma força de trabalho, 
está muito longe da realidade...”. 

 

A preocupação desse aluno foi com a qualidade da formação profissional que o curso deveria ter, 
para que os seus egressos obtivessem sucesso ao assumir a sua profissão no mundo do trabalho. 

Para os alunos o curso de Telecomunicações – PROEJA do IFCE, este curso representa uma 
alternativa importante para eles retomarem a escolaridade, abrindo a possibilidade de conseguir uma 
melhor colocação no mundo do trabalho. Segue uma síntese do que foi respondido pelos alunos 
durante a discussão sobre o curso. 

QUADRO I - PROEJA DO IFCE 

Pontos Fortes do curso Pontos Fracos do curso 

 Os professores são competentes e se 
empenham muito em suas aulas; 

Os professores são ótimos, têm 
qualificação; 

 Os professores acreditam no 
potencial dos alunos, 

 Os professores procuram saber o 
que o aluno sabe e há a troca de 
conhecimentos; 

 Têm professores que têm a maneira 
certa de trabalhar com a gente; 

 Têm aqueles que dão o conteúdo de 
forma mais tranquila; 

Os professores que possuem 
Especialização no PROEJA têm mais 
traquejo; 

 Falta de laboratório específico; 

 Falta de aula prática em laboratório; 

 Falta de visita técnica em empresas; 

 Formação distante do que o mercado 
exige; 

Alguns professores não sabem 
transmitir o conteúdo para o nível que 
nós estamos; 

Tem professores que atropelam o 
conteúdo; 

 Da parte técnica que são as matérias 
específicas que precisam de aulas 
práticas do curso, a gente. 

 não sabia de nada; 

 A grade curricular; 

 

Analisando-se o Quadro acima, constata-se que, pelos pontos fracos levantados pelos pesquisados, 
percebemos que o projeto curricular do curso PROEJA do IFCE, deveria ser imediatamente revisto, 
desde a sua matriz curricular, que deverá incluir estágio supervisionado, o aumento da carga horaria do 
curso, a instituição de aulas práticas em laboratórios específicos e ainda, a atenção que alguns 
professores devem destinar à transposição didática dos conteúdos e à postura em sala de aula, 
respeitando os diversos níveis que os alunos apresentam no aprendizado dos conteúdos. 

Com relação aos pontos fortes, os mesmos alunos enfatizaram que o curso que está sendo 
avaliado, conta com professores qualificados e alguns já preocupados com o aprendizado dos seus 
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alunos, buscando saber o que os alunos já conhecem sobre os conteúdos.  Reforçaram que dois dos 
seus professores que fizeram a Especialização em PROEJA, ofertada pelo IFCE, demonstraram uma 
melhor prática pedagógica, baseada no diálogo e no respeito pelos conhecimentos prévios que os 
alunos já traziam. 

Sabendo da importância de se iniciar uma modalidade de ensino com um público que demanda 
uma metodologia e ação didáticas mais específicas o IFCE promoveu uma capacitação inicial com a 
duração de 40 horas para seus docentes em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE) 
contemplando vinte e sete professores da sede de Fortaleza, vinte e nove professores da cidade de 
Cedro e vinte e oito professores da cidade de Juazeiro do Norte. 

Para que o docente possa atuar no PROEJA é necessário que obtenha uma formação adequada 
que lhe proporcione estudos a fim de melhor prepará-lo para compreender a especificidade dessa 
modalidade de ensino. Para esta formação de professores que devam atuar na citada modalidade, já 
existe uma ação concreta que consta da pauta do Ministério da Educação, que, juntamente com a 
Secretaria de Ensino Tecnológico (SETEC) convocou os Institutos Federais desde maio de 2006, para 
iniciar a primeira turma. A Especialização tem carga horária de 360 horas e as aulas são ministradas nas 
sextas-feiras, à noite e no sábado durante todo o dia.  O curso tem o apoio financeiro do MEC, e 
destina-se a professores graduados da rede federal pública e dos sistemas de ensino estaduais e 
municipais que trabalham com EJA. 

Ressalta-se que embora o IFCE esteja ofertando já a terceira turma desta formação, existe um 
percentual pequeno de docentes que optaram para fazer esta Especialização, alguns já com Mestrado 
em suas áreas, mas, quiseram participar do citado curso. Tem-se observado que estes docentes que 
estão atuando no PROEJAM Técnicos estão demonstrando certa mudança na sua postura como 
educador, procurando ver o aluno desta modalidade de ensino com outro olhar.  Pode-se comprovar 
esta mudança de postura docente, nas pesquisas que estão sendo realizadas no mesmo PROEJA do 
IFCE. Porém, sabemos que a diversidade de níveis de conhecimentos dos alunos traz muitas 
dificuldades para os docentes trabalharem os conteúdos previstos na proposta curricular do curso. 

Sabe-se que não é fácil desenvolver um currículo para a formação profissional instituída pelo 
PROEJA, por todas as limitações enfrentadas, desde o problema de concepção pedagógica para esta 
modalidade de ensino que é desafiadora, primeiro, por tratar-se de uma modalidade de ensino que 
exige que os processos de construção do conhecimento, o processamento de informações, as 
experiências e os contextos socioculturais, nos quais os sujeitos se encontram, sejam vistos, discutidos 
e constituam parte integrante do desenvolvimento do currículo.  Isso, porque todo o conhecimento é 
uma construção que o sujeito faz a partir das interações entre o mundo físico e social de seu contexto. 

Para que essa construção de conhecimento ocorra não se deve esquecer que o aluno adulto 
necessita ser estimulado, criar autoestima, pois, a sua “ignorância” lhe traz tensão, medo de falar, 
angústia e complexo de inferioridade.  Incorporar estas questões como elemento de reflexão na prática 
do docente que atua ou vai atuar no PROEJA é também, um dos grandes desafios. Esta questão é 
lembrada por Moll, 2005, p. 17, “fazer-se professor de adultos implica disposição para aproximações 
que permanentemente transitam entre saberes constituídos e legitimados no campo das ciências, das 
culturas e das artes e saberes vivenciais que podem ser legitimados no reencontro com o espaço 
escolar”. 

Sabe-se que além das limitações como falta de tempo dos docentes destinados a um horário 
convergente para encontros mais frequentes, semanal, por exemplo, para reflexão e análise do 
desenvolvimento da proposta curricular, da falta de material didático e livros para os alunos e 
professores dos citados cursos, os diversos níveis de aprendizados dos alunos dos citados cursos, 
exigem que os seus professores estejam suficientemente instrumentalizados e comprometidos com 
o projeto dos cursos do PROEJA, para que se vislumbre um bom resultado, sem evasão nem repetência 
que hoje estão tão presentes na educação básica e principalmente na Educação de Jovens e Adultos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante que cada instituição educacional que programe a modalidade de ensino PROEJA fique 
atenta, e faça um acompanhamento sistemático do desenvolvimento da sua proposta curricular 
encarando-a como um desafio no qual se procure superar as dificuldades presentes no cotidiano dos 
seus cursos, tendo em vista viabilizarem a articulação de todos os saberes que perpassam o 
desenvolvimento de competências e habilidades, que no seu conjunto, formarão a base do currículo da 
educação básica e profissional da educação de jovens e adultos. 

No caso específico do PROEJA do IFCE, de acordo com a percepção de uma representação de seus 
alunos que participou dessa pesquisa cujo objetivo era avaliar o projeto curricular do PROEJA – 
Telecomunicações que está em andamento, há necessidade de se rever a estrutura do citado projeto, 
observando as sugestões e recomendações dos seus alunos, desde a matriz curricular, carga horaria, 
inclusão de aulas práticas com frequência, disponibilização de laboratórios específicos para as aulas 
práticas e a mudança de postura por parte de alguns docentes, que deverão se preocupar com os níveis 
diversificados de seus alunos. 

 

Para tanto, deve ainda, incluir, no percurso formativo, situações pedagógicas que propiciem a 
aprendizagem com trabalhos coletivos, e vivencia em sala de aula que contribuam para a construção da 
participação cidadã dos jovens e adultos e que fomentem o exercício da democracia, da solidariedade, 
da cooperação. 
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RESUMO 

 

O presente artigo procurou investigar as relações existentes entre a aprendizagem dos conceitos 
químicos e a matemática básica. Para isso utilizamos entrevistas com o professor da disciplina de 
Química Geral e Experimental I, seu instrumento avaliativo, mapas de notas e entrevistas com os alunos. 
Como fundamentos teóricos nos apoiamos em Valença (2010), Silva (2008), Perdigão e Lima (2010), 
Soares (2008) e Ricardo (2010). Ao final de nossa pesquisa, observamos a importância de uma maior 
reflexão sobre o papel da matemática para a aprendizagem de conceitos em Química, pois, 
dependendo de sua utilização, pode auxiliar na compreensão ou limitar a aprendizagem nessa área do 
conhecimento. 

 

Palavras-chave: avaliação, ensino da química, matemática básica. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

Um fator que aflige muitos professores da área das Ciências da Natureza é o grande 
desinteresse e as dificuldades nas disciplinas que boa parte dos alunos apresentam, este artigo irá 
apresentar uma temática de grande relevância que é a dificuldade e o grande desinteresse que alguns 
alunos apresentam na disciplina de química. 

 

Esta é uma problemática que aflige boa parte dos professores desta área, em pesquisas 
relacionadas a esta temática dados mostram que a maioria dos professores aponta que as dificuldades 
apresentadas pelos alunos na disciplina de química estão em boa parte relacionadas aos cálculos 
matemáticos, pois alunos que apresentam dificuldades na disciplina de matemática conseqüentemente 
poderão apresentam dificuldades em química. 

 

Sendo assim, partimos da seguinte hipótese para construção do presente artigo: “A falta de 
conhecimentos em matemática pode impedir a compreensão do conhecimento químico?”.  A partir 
disso, elencamos como o objetivo principal para compreensão desta hipótese: investigar as relações 
existentes entre a aprendizagem dos conceitos químicos e a matemática básica. 

 

Para isso, tivemos os seguintes objetivos específicos: análise do mapa de notas da disciplina de 
química e suas relações com a disciplina de matemática, os instrumentos avaliativos utilizados pelo 
professor de química, verificando se há ênfase da matematização desta área de conhecimento e ainda, a 
identificação junto aos professores de química, do papel da matemática para esta área de conhecimento. 

 

A coleta de dados foi realizada numa Instituição Federal de Ensino, com os alunos do primeiro 
período do curso de Licenciatura Plena em Química e o professor da disciplina de Química Geral e 
Experimental I, da cidade de Vitória de Santo Antão. A coleta dos dados analisados neste artigo foram 
obtidos através de entrevistas semi-estruturadas tanto com os alunos como o professor acima citados e 
da análise do mapa de notas das disciplinas de Química Geral e Experimental I e Matemática Básica, 
no intuito de verificar se os alunos que não apresentaram boas notas na disciplina de Química Geral 
também apresentaram notas baixas na disciplina de Matemática Básica. Além disso, foi analisado 
também o instrumento avaliativo aplicado pelo professor da disciplina de Química Geral e Experimental I. 

 

Esperamos que nosso artigo possa contribuir para a reflexão sobre o ensino e aprendizagem da 
Química nas questões que se referem às suas relações com a Matemática, buscando uma aprendizagem 
significativa para essa área do conhecimento. 

 
2.  FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

 

Muitos são os trabalhos e pesquisas encontrados nesta área que tentam estudar quais são os 
principais fatores que interferem no ensino-aprendizagem dos alunos no ensino da Química de química 
(RICARDO et al., 2008; SOARES et al., 2010; VALENÇA et. al., 2010). Estudos realizados com os 
professores desta área apontam que as principais dificuldades apresentadas por parte dos alunos estão 
ligadas a falta de conhecimentos básicos dos cálculos matemáticos e das interpretações textuais (SILVA, 
et.al, 2008). 

 

Estes problemas não são apontados somente pelos professores, alguns alunos também 
apontam que apesar de gostarem da disciplina, suas principais dificuldades começam quando a Química 
passa a ser matematizada, ou seja, há a inserção dos cálculos matemáticos em alguns conteúdos da 
disciplina. 

 

Assim para boa parte dos alunos o que mais dificulta a aprendizagem da química são os cálculos 
matemáticos que estão intimamente ligados a esta área, pois eles são encontrados desde o 
balanceamento de uma reação até a concentração de soluções, estes são alguns momentos da química 
que encontramos os cálculos matemáticos. (VALENÇA, et.al, 2010). 

 

Porém outros fatores que também podem interferir neste ensino-aprendizagem estão ligados 
aos professores, como a falta de formação continuada por parte da maioria dos professores, a 
metodologia de ensino utilizada, ou mesmo, a falta das aulas práticas para que os alunos consigam fazer 
a relação teoria e prática (SOARES, et.al, 2010). 
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Além desses fatores, o que pode vir a dificultar também o ensino-aprendizagem dos alunos em 

química é a forma como o aluno é avaliado, pois dependendo da relação que o professor faça entre a sua 
prática  de  ensino  com  a  prática  avaliativa,  o  resultado  da  aprendizagem  pode  não  corresponder  à 
realidade. Por exemplo, se o aluno apresenta dificuldade em outra disciplina como, como a matemática, 
conseqüentemente ele apresentará dificuldade em desenvolver o raciocínio em uma avaliação de 
Química, principalmente quando a ênfase da avaliação é o resultado matemático e não a compreensão 
do conceito. 

 

Nessa perspectiva, são diversas variáveis que podem ser elencadas com relação ao ensino, 
à aprendizagem e à avaliação da Química. Se observarmos as novas perspectivas de ensino de Ciências, 
veremos alguns encaminhamentos para a superação dos entraves dessa área, como um maior 
investimento na relação professor-aluno de forma que seja mais horizontal, mais próxima para que os 
alunos possam ter mais acesso ao professor nos momentos de dúvida e para que o professor possa 
conhecer mais e mais as dificuldades dos alunos. Ter aulas experimentais para que a química possa ser 
vivenciada na prática e ser mais contextualizada, de maneira que os alunos possam construir referenciais 
para a construção do conhecimento. 

 

Um aspecto importante na aprendizagem de Química é a base matemática, entretanto, nas 
novas formas de entender essa área do conhecimento, as fórmulas matemáticas não devem ser apenas 
decoradas e utilizadas para substituição de valores. O aluno precisa perceber que a Química está 
intimamente ligado ao seu cotidiano e que a matemática é uma ferramenta importante para traduzir 
as relações que fazem parte do estudo da Química. 

 

As mais recentes discussões sobre o ensino e aprendizagem da Química primam, assim, por um 
aluno ativo no processo, que reflete, que cria e constrói formas de compreensão através do diálogo. São 
essas peculiaridades que devem ser observadas pelos professores, o aluno deve ser colocado como 
prioridade no ensino, principalmente aqueles em que o professor observa que apresenta uma grande 
dificuldade na disciplina, este aluno precisa ser olhado de uma forma diferenciada. O professor precisa 
saber lidar com esta situação, observando quais são os principais déficits que o aluno apresenta na 
disciplina e traçar estratégias para a superação. 

 
3.  METODOLOGIA 

 
3.1 Caracterização de campo e sujeitos da pesquisa 

 

Este artigo teve como objetivo analisar quais as principais dificuldades dos alunos do Curso de 
Licenciatura em Química na disciplina específica de seu curso e qual a relação da mesma com a 
matemática. A análise dos dados foi feita de forma qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos 
do Curso de Licenciatura Plena em Química e o professor da disciplina de Química Geral e Experimental 
(disciplina específica do Curso) de uma Instituição Federal de Ensino, localizada na cidade de Vitória de 
Santo Antão. 

 
3.2 Procedimentos 

 

Iniciamos nossa pesquisa observando os mapas de notas das disciplinas de Matemática Básica 
e Química Geral e Experimental I. Assim, analisamos as notas de 26 alunos do Curso de Licenciatura 
Plena em Química (ou seja, todos os alunos que realizaram as provas), e a seguinte relação foi feita: 
análise das maiores notas nas duas disciplinas (Matemática Básica e Química Geral e Experimental I), em 
que foi estabelecido um parâmetro de notas em as maiores notas estariam entre (7 – 10) e análise das 
menores notas também nas duas disciplinas em que o parâmetro estabelecido corresponde a notas entre 
(0 – 3). 

 

Dessa forma, observamos se os alunos que obtiveram notas maiores em química geral também 
apresentaram notas maiores em matemática, partindo da hipótese de que o aluno que consegue ter 
um bom domínio da Matemática consegue assim, também dominar os cálculos que a Química pode 
trazer. E assim, podemos analisar também se os alunos que tiveram notas baixas em química também 
apresentaram notas baixas em matemática. Partindo do principio de que se o aluno não consegue 
ter o domínio dos conhecimentos matemáticos ele não terá domínio dos conceitos químicos 04670466



matematizados. 
Com relação aos instrumentos avaliativos propriamente ditos, observamos quais foram as 

principais dificuldades dos alunos, se elas estavam relacionadas aos conceitos químicos das questões 
discursivas da prova ou se estas dificuldades estavam relacionadas às questões objetivas que exigiam 
conhecimento dos conceitos matemáticos. 

 

Tendo em vista, que a avaliação continha três questões de caráter discursivo relacionadas a 
química e duas outras questões de caráter objetivo, porém essas duas últimas questões correspondiam à 
metade da avaliação. No total a prova apresentava cinco questões, em que três eram discursivas 
valendo um ponto cada e duas eram objetivas valendo dois pontos cada uma. 

 

Após a análise do mapa de notas e dos instrumentos avaliativos utilizados pelos professores das 
referidas disciplinas já citadas acima, foram feitas algumas discussões com o professor da disciplina 
específica do Curso de Licenciatura Plena em Química e com os alunos que apresentaram notas 
baixas nas duas disciplinas aqui analisadas. 

 

A partir dos dados obtidos e analisados podemos observar se a hipótese que inicialmente 
tínhamos de que “A falta de conhecimento em matemática impediria a compreensão dos conhecimentos 
químicos”, ocorriam de fato e quais seriam as estratégias que poderiam ser traçadas para a 
superação dessa realidade. 

 
4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da análise dos dados coletados foram elencados alguns resultados. É importante ressaltar 
que as identidades, tanto do professor quanto dos alunos serão representadas por: Professor X e 
cada aluno será caracterizado por uma letra do alfabeto. 

 
4.1 A relação de quais foram os alunos que apresentaram notas baixas nas duas 

disciplinas analisadas: 
 

Tabela 1 – Análise do mapa de notas das disciplinas de matemática básica e química geral. 
 

 
Alunos (Representados 

por letras) 

 

Disciplinas/Notas 
 

Matemática básica 
 

Química geral 
 

A 
 

10 
 

9,585 
 

B 
 

2,5 
 

6,035 
 

C 
 

1,25 
 

2,13 
 

D 
 

3,75 
 

3,195 
 

E 
 

9,375 
 

8,875 
 

F 
 

0,625 
 

4,615 
 

G 
 

1,25 
 

2,485 
 

H 
 

5 
 

3,195 
 

I 
 

5 
 

3,195 
 

J 
 

4,375 
 

2,485 
 

K 
 

5,625 
 

3,195 
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L 
 

3,75 
 

2,84 
 

M 
 

5 
 

4,615 
 

N 
 

3,75 
 

6,39 
 

O 
 

3,75 
 

2,485 
 

P 
 

6,25 
 

4,615 
 

Q 
 

3,75 
 

2,485 
 

R 
 

5,625 
 

4,97 
 

S 
 

1,25 
 

2,485 
 

T 
 

3,75 
 

3,195 
 

U 
 

3,75 
 

1,42 
 

V 
 

6,875 
 

8,165 
 

W 
 

5 
 

3,55 
 

X 
 

1,25 
 

1,42 
 

Y 
 

6,25 
 

1,065 
 

Z 
 

2,5 
 

2,13 
 
 

Leitura da tabela: 
 

 Em relação  às  notas  maiores  somente  os  alunos  representados  pela  letra  A e  pela  letra  
E, obtiveram notas entre (7 – 10) nas duas disciplinas analisadas, como está destacado em 
negrito na tabela acima. 

 

 Já  em  relação  às  menores  notas,  cinco  alunos  apresentaram  notas  entre  (0  –  3)  nas  
duas disciplinas, como está destacado em itálico na tabela acima. 

 

 E dos vinte e seis alunos analisados dezenove obtiveram notas intermediárias entre (>3,0 e < 7,0) 
uma das disciplinas, ou notas maiores em uma e menores na outra ao serem 

comparados. Com isso, obtivemos o seguinte resultado do mapa de notas analisado: 
 

Tabela 2 – Análise Percentual do quantitativo de notas e alunos. 
 

 

Notas nas disciplinas 
 

Quantidade de alunos 
 

Porcentagem 
 

Notas entre (7- 10) nas duas 
disciplinas 

 
02 alunos 

 
7,69% 

 

Notas entre (0 – 3) nas duas 
disciplinas 

 
05 alunos 

 
19,23% 

 

Notas (> 3 e < 7) em uma das 
disciplinas 

 
19 alunos 

 
73,08% 
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Total de alunos observados 26 alunos 100% 
 
 

4.2 A relação de quais foram os alunos que apresentaram notas baixas nas duas 
disciplinas analisadas: 

 
Com os dados apresentados acima, percebemos que tanto na disciplina de matemática quanto 

na disciplina  de  Química  os  alunos  estão  com dificuldades,  pois  do  quantitativo  de  alunos  
analisados somente 7,69% conseguiram obter bons resultados nas duas disciplinas, enquanto 19,23% 
apresentaram dificuldades nas duas e 73,08% obteve resultado ruim em uma das duas disciplinas. 

 
4.3 Instrumento Avaliativo 
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Ao se observar esse instrumento avaliativo, verificamos alguns aspectos importantes, entre eles 

que o professor conseguiu mesclar questões teóricas, em que os alunos precisaram discorrer sobre os 
conceitos da Química, sem precisar se preocupar com cálculos, e questões mais aplicadas e com 
mais ênfase A Matemática enquanto ferramenta para a compreensão da Química. 

 
Apesar da questão não se limitar à substituição numérica, apesar de precisar compreender 

também a Química para responder, ao observarmos as questões que mais apresentaram erros, foram 
essas. Dessa forma, fica claro que os alunos, nessa disciplina não estão com dificuldade, especificamente, 
nos conceitos químicos e sim, falta uma maior base matemática. 

 
Como o professor X considerou maior valor para as duas questões (4º e 5º), e os alunos 

não conseguiram responder a parte mais ligada à matemática, as notas foram baixas, apresentando os 
números citados acima. 

 
4.4 Instrumento Avaliativo 

 
 Para os alunos que apresentaram notas baixas nas duas disciplinas Ponto de vista do Professor X: 

Para o professor foi feito o seguinte questionamento: 
 

- Qual o papel da matemática para a aprendizagem dos conceitos 
químicos? 

 

Fala do Professor X: “A Química é a ciência que estuda os materiais, a sua composição e as reações 
ocorridas. Utiliza-se como ferramentas a matemática e a física. Dessa maneira o corpo de 
conhecimento da Química é constituído com o uso de conhecimentos físicos associado. 

 

 Analisadas foram feitas três perguntas, que os alunos poderiam expor seus pensamentos e 
suas dificuldades. Em que serão explicitadas aqui algumas das respostas dadas pelos alunos. 

 
 

PERGUNTAS: 
 

01. Quais as principais dificuldades encontradas na disciplina de química? 
 

02. Qual a relação existente entre a matemática básica e a química? 
 

03. Se você acha que não há justifique. 
 

Dos alunos que participaram tanto dos questionamentos como da discussão em sala de aula, 
discussão essa feita na presença dos professores do Curso de Licenciatura em Química, a grande 
maioria ao ser questionado sobre quais são as principais dificuldades na disciplina, responderam que 
essas dificuldades estão relacionadas com o déficit em matemática, pela inserção das fórmulas e da 
grande quantidade de cálculos existente muitas vezes na disciplina de química, e também a forma como 
o conteúdo é aplicado pelo professor, que muitas vezes pode tornar o dificultoso o entendimento por 
parte do aluno. 

 
RESPOSTAS  DOS ALUNOS AO 1º QUESTIONAMENTO: Aluno C: 

“As principais dificuldades dizem respeito às fórmulas...” 

Aluno G: “A principal dificuldade é a forma com que a disciplina é aplicada, visto que a 
química é uma Ciência que é melhor compreendida na prática do que na teoria.” 

 
Aluno S: “A dificuldades está nos cálculos...” 

 
Já em relação ao segundo questionamento os alunos conseguiram assimilar muito bem a 

relação existente entre a química e a matemática, relação está feita também pelo professor da 
disciplina de química geral ao responder o questionamento que lhe foi feito. E as respostas foram 04710470



quase todas a partir da mesma linha de raciocínio, em que para estes alunos a matemática é a base 
para um bom desempenho e da aprendizagem na química. 

 
RESPOSTAS  DOS ALUNOS AO 2º QUESTIONAMENTO: 

 
Aluno G: “A matemática é fundamental na aplicação da Química, pois sem uma base fortificada 

na matemática fica muito difícil de resolver questões de química.” 
 

Com os dados coletados e posteriormente analisados, conclui-se que a grande dificuldade 
presente no entendimento e desenvolvimento na química pela grande maioria dos alunos está 
relacionada ao difícil que o aluno apresenta principalmente nos cálculos matemáticos, que é oriundo de 
um Ensino Médio em que boa parte dos alunos não tiveram a disciplina de química explicada e 
apresentada de maneira que o aluno pudesse entender e questionar aquilo que lhe estava sendo 
apresentado, mas pelo contrário a disciplina passa a ser imposta ao alunado, para que ele decore, 
decodifique e não entenda e questione a disciplina, podendo trazê-la para sua vivencia diária. 

 
5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da temática exposta e dos dados obtidos podemos perceber que o déficit que os alunos 
apresentam na disciplina de química ocorre por diversos fatores que impulsionam o aluno a ter um 
desestímulo pela mesma. A principal dificuldade que os alunos encontram na disciplina é a falta de 
conhecimento em outras disciplinas como a matemática, por exemplo, pelo fato desta está intimamente 
ligada à química. 

 
Para que essas dificuldades venham a ser sanadas é preciso que os professores passem a ter 

esse olhar de identificar o que mais dificulta o ensino-aprendizagem do aluno, a disciplina não 
pode ser imposta de forma que a sala de aula volte a ser um monólogo, em que somente os professores 
falam e os alunos ficam calados somente ouvindo, sem fazer nenhum questionamento, sem expor sua 
opinião, suas dúvidas. 

 
É preciso que além de tudo os verdadeiros professores de química, ou seja, os professores 

formados nesta área voltem a tomar seu espaço em sala de aula, é preciso deixar essa idéia de lado de 
que outros professores, formados em áreas distintas assumam salas e turmas para as quais não 
apresentam qualificação e isto seja visto pela sociedade como um fator comum. 

 
E acima de tudo, a iniciativa para que este quadro seja revertido, não pode somente partir dos 

professores, que vêm que o aluno apresenta dificuldade, que ele precisa ser olhado de forma 
diferenciada, este tipo de iniciativa deve ser tomada também pelo alunado que sofre com essas 
dificuldades, ele precisa ter um dialogo aberto com o professor, em que ele possa colocar seus medos, 
suas dificuldades, expressar sua opinião, podendo assim agir como um sujeito atuante em sua formação. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
 

RICARDO, J.; FM, M. S.; APARECIDA, S.; et al. Levantamento das dificuldades  dos professores no 
ensino de Química em escolas de nível Médio de Campo Grande - MS .Química Nova, 2008. 

 
SOARES, A. G.; MORAES, C. A. D.; SILVA, D. H.; et al. A Química e os alunos do Ensino médio : 
uma investigação realizada por estagiários comprometidos com a melhoria do. ,2010. 

 
VALENÇA, ALESSANDRA; SAMPAIO, ANA; BERNARDO, DOUGLAS; SILVA, LINDOMAR; CAMPOS, A. 
Concepções que estudantes do ensino médio possuem sobre o ensino da química. 2010. 

04720471



BINGO CONCEITUAL DE GENÉTICA: APRENDER JOGANDO 

Dioneide Pereira da Silva1, Dailane de Sousa Moura1, Ana Luiza dos Santos Araújo1, Luiz Wanderson dos Reis 
Alves da Silva1 e Rogério Nora Lima2 

1Discente - Universidade Federal do Piauí - Campus Amilcar Ferreira Sobral – Floriano, 2Docente - Universidade 
Federal do Piauí - Campus Amilcar Ferreira Sobral - Floriano 

E-mail autor: noralima@gmail.com2 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta a influência de jogos didáticos como “Bingo conceitual de genética”, na 
compreensão de conceitos  fundamentais na disciplina de genética. O bingo conceitual de genética  foi 
confeccionado por alunos graduandos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) do Campus de Floriano- PI,  e aplicados á alunos do 3º ano do ensino médio de rede pública 
também da cidade de Floriano-PI. Os resultados indicam que o bingo influenciou positivamente na 
aprendizagem  destes alunos  e na fixação dos conteúdos, pois 85,71% respondeu que facilitou muito a 
compreensão  do conteúdo. E ainda, 66,85% disseram preferir aulas teóricas, seguido de práticas, 
enquanto que os 14,28% preferem somente aulas teóricas e 14,28% preferem somente aulas práticas. 
Com relação às preferências pelos tipos de atividades em sala de aula 23,80% preferem experimentos; 
39,09% optaram por palestras; 33,33% preferem material preparado em sala com alunos e professores; 
28,57% gostam de vídeos, como atividade prática; 19,04% optam por debates e 42,85% preferem jogos, 
como atividades práticas. Dessa forma, está claro o potencial dessa abordagem para estimular os alunos 
a participarem e incrementar a aprendizagem. 

Palavras-chave: jogos didáticos, ensino de biologia, iniciação à docência. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em geral é percebido, muitas dificuldades pelos alunos de ensino médio  em compreender os 
conteúdos  de  Biologia, principalmente no que se   respeito à genética, tal motivo fez com que se 
pensasse em uma forma de contribuir para o processo de ensino aprendizagem  nestes níveis. Surgiu 
assim a idéia de elaborar jogos didáticos que facilitassem a compreensão de conteúdos de forma 
motivante e divertidos. 

Segundo Kishimoto (1996) o professor deve rever a utilização de propostas pedagógicas 
passando a adotar em sua prática aquelas que atuem nos componentes internos de aprendizagem, já 
que estes não podem ser ignorados quando o objetivo é a apropriação de conhecimentos por parte do 
aluno. 

Dessa forma a utilização de jogos didáticos, pode ser considerado uma alternativa interessante, 
podendo contribuir para o melhoramento da assimilação de conteúdos,  e desempenho dos alunos para 
a construção  de conhecimentos novos e mais elaborados, pois os alunos ficam entusiasmados quando 
recebem a proposta de aprender de uma forma mais divertida, resultando de aprendizado satisfatório. 

Segundo Miranda (2001), mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, 
relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a 
construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no 
sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida em grupo) , 
motivação da ação do desfio e mobilização da curiosidade e criatividade. 

O jogo didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens, 
diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico (Cunha, 1998), e utilizado para 
atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa, para se melhorar o desempenho  
dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem. (Gomes et al , 2001). 

É sabido que para a compreensão dos conteúdos da disciplina genética é fundamental se ter 
conhecimento dos conceitos essenciais, já que a biologia dos seres vivos está  intrinsecamente 
relacionada à genética. Então dentre os jogos didáticos foi produzido o “bingo conceitual de genética”, 
com o objetivo de fazer com que os alunos fixassem conceitos que são fundamentais para seu 
desenvolvimento na disciplina de genética. 

O “Bingo conceitual de genética” envolve vários conceitos  de genética que são necessários ser 
aprendidos, como: DNA, RNA, gene, alelos, 1º lei de Mendel, 2º lei de Mendel, polialelia, 
monoibridismo, genótipo, fenótipo, hereditariedade, alelos letais, ou seja, fundamentos de genética.  

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia envolveu a confecção de jogos didáticos, e depois  a aplicação dos mesmos á 
alunos  do 3º ano do ensino médio de escola pública da cidade de Floriano-PI. Em seguida, foram 
aplicados questionários com perguntas estruturadas a estes alunos, com o objetivo de se obter 
resultados sobre a influência  de talo jogo na aprendizagem destes alunos. 

O bingo conceitual de genética foi elaborado com base na literatura de conteúdos específicos 
de genética. Os materiais utilizados para a confecção foram: Papel cartão, papel A4, papel contact e 
pincéis (Figura 1). O jogo é composto por 25 cartelas, cada uma contendo nove conceitos diversos e, 
uma caixinha  contendo vários definições desses conceitos. 
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Figura 1. Exemplo de cartela do bingo conceitual de genética 

 

Foram cortados 25 pedaços papéis cartões no tamanho 15X12cm para confeccionar as 
cartelas, logo após dividiu-se em 3 colunas e 3 linhas,  colocou-se os conceitos e para melhor 
conservação utilizou-se papel contact. 

As definições dos conceitos foram elaboradas e colocadas em uma caixinha confeccionada 
com papel cartão. Sendo que estas definições(respostas) foram utilizadas para substituir as “pedras” do 
bingo  a serem chamadas. 

O bingo foi aplicado á alunos do 3º ano do ensino médio, sendo que cada aluno recebeu uma 
cartela e, um pincel para a marcação. De acordo a definição (resposta) sorteada, o aluno que soubesse a 
que conceito se referia aquela definição, ou seja, soubesse o conceito correto para aquela resposta e tal 
conceito estivesse em sua cartela iria marcá-lo e, de assim em diante até preencher toda a cartela.  

Após o preenchimento de toda a cartela, esta era levada para a conferência, isto é, relacionar 
as  definições ou respostas aos seus devidos conceitos. A premiação ficou á critério do professor como, 
notas brindes, pontos extras. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Em  relação a questão “na sua opinião, o bingo conceitual de genética influenciou na sua 
aprendizagem?” 85,71% respondeu que facilitou muito a compreensão  do conteúdo, como pode se 
confirmar nas respostas abaixo: 

  

 “O bingo conceitual de genética ajudou de forma fácil e interativa o entendimento do 
assunto”. 

 “Sim, porque foi uma forma legal da gente colocar o que a gente aprende, em 
prática”. 

 “Sim, se divertindo a gente aprende mais”.   
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Figura 2a, 2b, 2c e 2d. Exemplos de aplicação do Bingo conceitual na escola alvo 

 

 

Figura 3.  Influência do bingo conceitual na aprendizagem de genética 
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Com relação ao questionamento “você conseguiu assimilar melhor o conteúdo de genética em 
que tipo de aula?” 66,85% disseram preferir aulas teóricas, seguido de práticas, enquanto que os 
14,28% preferem somente aulas teóricas e 14,28% preferem somente aulas práticas (Figura 4), quando 
estes afirmam que: 

 “Acho que sabendo um pouco mais sobre o assunto a prática ajuda a fixar melhor a 
aprendizagem”. 

 “O aluno praticando aprende mais” 

 

De acordo com os dados da Figura 4, referente à pergunta: “após a aula prática utilizando o 
bingo conceitual de genética, você gostaria de ter outras aulas práticas relacionadas a aula teórica vista 
em sala?” obteve-se uma retorno de 100% dos alunos nesse sentido e os seguintes depoimentos: 

 “Acho que a aprendizagem na aula teórica, pode ser melhorada com atividades 
práticas sobre o assunto”. 

 “Eu tive um melhor aprendizado”. 

 “Assim podemos entender melhor o assunto com mais facilidade”. 

 “Porque estimula mais o conhecimento e nós acabamos entendendo melhor o 
assunto”. 

 “Porque é melhor para compreender o assunto”. 

 “Pois é divertido e ajuda na aprendizagem”. 

 

Figura 4. Que abordagem facilitou a aprendizagem dos discentes em genética? 

 

Quando questionamos “como você conceituaria a aula prática, em que se utilizou o bingo 
conceitual de genética?” 42,85% alunos conceituaram como ótimo e 38,09% disseram que foi muito 
bom e 14% acharam regular e 42,85% dos alunos conceituaram a aula como ótima (Figura 5). Esses 
aspectos podem ser percebidos nas afirmações: 
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 “Aprendemos mais rápido e com diversão e não ficou muito cansativo”. 

 “Pois eu aprendi melhor que nas aulas”. 

 “Pois dá um ânimo a mais nas aulas”.  

 “Porque é uma forma de aprender e brincar ao mesmo tempo”. 

   

E os 38,09% acharam muito bom, de acordo com os depoimentos a seguir: 

 “Achei bom, porque aprendi um pouco a mais sobre o assunto”. 

Com base na pergunta: “o que poderia ser acrescentado nas aulas ou atividades afim de 
aumentar o entendimento do conteudo apresentado?” Pôde-se perceber por parte dos alunos  que: 
23,80% preferem experimentos; 39,09% optaram por palestras; 33,33% preferem material preparado 
em sala com alunos e professores; 28,57% gostam de vídeos, como atividade prática; 19,04% optam por 
debates e 42,85% preferem jogos, como atividades práticas (Figura 6). 

 

  

 

Figura 5. Percepção dos discentes sobre a qualidade da atividade realizada 

 

 Dentro do contexto analisado podemos realizar as seguintes considerações sobre os resultados 
encontrados: as transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas tem imposto mudanças no 
ensino brasileiro. Passou-se a cada vez mais questionar o papel do professor e da escola na formação de 
cidadãos (PIERSON & NEVES, 2001).  

A ênfase dada hoje à criação de modelos didáticos e jogos lúdicos na formação de 
profissionais na área da educação para o uso em sala de aula é constante, pois o procedimento 
metodológico de construção de materiais didáticos permite que o processo de ensino e aprendizagem 
seja desenvolvido de maneira que o aluno construa e reconstrua o conhecimento teórico, a partir de 
reflexões (CARVALHO & GIL-PÉREZ, 2003). 
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Bossolan et al. (2007) reforçam a importância de recursos apropriados ao ensino das ciências. 
Entre os maiores desafios para a atualização pretendida do aprendizado de ciência e tecnologia nos 
ensinos fundamentais e médios, está a formação adequada de professores e a elaboração de materiais 
instrucionais apropriados.  

A falta de recursos nas escolas, inexistência de laboratórios e ou equipamentos e ainda a falta 
de tempo têm sido algumas das dificuldades alegadas pelos professores para a utilização de materiais 
didáticos, quando disponíveis. Assim, a inserção de atividades diferenciadas, considerando diversos 
canais possíveis para facilitação da aprendizagem é uma necessidade do ensino moderno, ao lado dos 
demais desafios sócio-econômicos que se impõem no mundo atual.  

 

 
Figura 6. Considerações dos discentes sobre atividades que podem complementar as atividades didáticas de 

biologia/genética no ensino médio da escola estudada 

 

Particularmente na biologia esses aspectos devem ser estimulados por ser uma ciência que 
estuda a vida (AMABIS, J.M. & MARTHO, 2004), mas tem sido tradicionalmente abordada de forma 
excessivamente abstrativa e pouco concreta (Brasil, 2000). 

 

4. CONCLUSÃO 

 A partir da aplicação do jogo bingo conceitual de genética, pôde-se concluir que este teve 
uma grande aceitação pelos alunos de escola pública, favorecendo para a compreensão dos conceitos 
que são fundamentais na genética, além de possibilitar a realização de um trabalho divertido e 
prazeroso, com uso de outras habilidades por parte dos discentes e do próprio docente. Esse aspecto 
abre novos canais e possibilidade de aprendizagem. 
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 Diante disso, entende-se que os jogos didáticos podem ser considerados como uma 
ferramenta importante para o ensino e aprendizagem de conteúdos, aproximando os alunos dos 
conteúdos e pode ser uma estratégia de levar para a prática  o que foi visto na teoria. 

 O que se espera é que os professores e a escola consigam enxergar e aproveitar o potencial 
dessa prática pedagógica, motivando a confecção de outros jogos didáticos  que facilitem a 
aprendizagem dos alunos e a assimilação dos conteúdos. 
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RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de apresentar uma alternativa para se trabalhar o conteúdo de 

citologia de maneira mais dinâmica e eficaz, já que o mesmo por ser um conteúdo abstrato e dependente 
da imaginação dos alunos, desperta um grande desinteresse por parte destes. Na procura de novas formas 
metodológicas de ensino, surgiu o interesse pelo lúdico, assim como a partir dele, de se promover a 
aprendizagem. Aplicou-se um questionário com os graduandos da turma de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), com o intuito de verificar as possibilidades de 
aplicação do Bingo das Células em sala de aula, assim como também a visão que os futuros docentes 
teriam a respeito do jogo como ferramenta de auxílio na aprendizagem. Os dados coletados, a partir do 
questionário de avaliação, indicaram a visão positiva dos alunos em relação à utilização, não só dos jogos 
didáticos, em sua maioria, mas também do Bingo das Células, foco principal deste artigo e que ao longo 
do período, até ser aplicado com os graduandos, sofreu algumas modificações, para melhor ir se 
adequando as necessidades dos alunos, assim como também para servir de auxílio para o professor dentro 
de sala de aula.

Palavra – chave: Jogos educativos; Citologia; Ensino de Ciências; Educação; Ensino de Biologia.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de Ciências, ao longo do tempo, vem sofrendo uma série de modificações e 

atualizações no que diz respeito às suas metodologias, já que no panorama de tantos avanços 
tecnológicos, o mesmo não poderia ficar estagnado.

Como se sabe, o ensino de Ciências, especificamente da Biologia, apresenta diferentes 
possibilidades de ser trabalhado em sala de aula. Entretanto, o quadro atual que se pode visualizar é um 
ensino defasado, limitado ainda ao quadro branco e ao livro didático, salvo exceções.  

Os Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais (BRASIL, 1997) recomendam a necessidade 
de que, para o ensino de Ciências, é necessária a construção de uma estrutura que favoreça a 
aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção 
de Ciências, suas relações com as tecnologias e com a sociedade. As teorias científicas oferecem modelos 
lógicos, que servem então de horizontes para orientação das investigações em aulas e projetos de 
Ciências, cabendo apenas ao professor selecionar e organizar os conteúdos, para então promover o avanço 
no desenvolvimento intelectual do aluno. 

A partir daí, surge a necessidade de se trabalhar algo novo, diferente do tradicional e que de 
alguma maneira reflita de forma positiva para o alunado, no que diz respeito à aprendizagem, mas 
também para o professor, para que este seja estimulado a fazer aulas mais interessantes e atrativas, 
contribuindo para que haja melhoras dentro das suas práticas de ensino. Surge aí então, o interesse pelo 
lúdico. 

O lúdico não se limita apenas a uma brincadeira sem importância, seu desenvolvimento facilita 
a aprendizagem, a interação pessoal, o desenvolvimento social, cultural, enfim, uma série de vantagens 
para a saúde mental e física da criança. Esse processo não se aplica somente para as crianças, mas para 
todas as idades, já que o fato de aprender de forma divertida é independente da idade.  A necessidade de 
uma outra metodologia de ensino se deu pela dificuldade que os alunos do 1º ano do ensino médio de uma 
escola pública, vinham tendo com relação ao conteúdo de citologia, um dos mais complexos do ensino de 
Biologia, devido ser um dos mais abstratos, já que apresenta dimensões microscópicas e depende muito,é 
claro, da imaginação do discente.  

Essa escola pública, localizada na zona sul da cidade de Manaus, participa de um projeto em 
parceria com o Instituto Federal do Amazonas – IFAM, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID). Na procura de diferentes possibilidades para se trabalhar o conteúdo de citologia, 
surgiu a idéia de trabalhar com o bingo. O bingo, como se sabe, é um jogo onde bolas numeradas são 
colocadas dentro de um globo e sorteadas, uma por uma. Partindo disso, procurou-se unir a idéia do jogo 
com o conteúdo de citologia, afinal, aprender brincando é bem mais divertido. 

Com o intuito de tornar o ensino de Citologia mais dinâmico e atraente, neste artigo 
discutiremos a produção, aplicação e a avaliação da proposta do Bingo da Citologia, já que, embora esteja 
voltado para o Ensino Médio e ainda neste constituir um importante recurso para o professor, pode sofrer 
adaptações para se trabalhá-lo também no ensino fundamental. 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

2.1 Fundamentação Teórica 
Segundo Piaget (1998), o jogo é essencial na vida da criança, constituindo-se em expressão e 

em condição para que ocorra o desenvolvimento infantil, já que quando elas jogam, assimilam, podendo 
então, transformar a realidade. Mas, para o jogo ser considerado educativo, ele precisa desenvolver 
habilidades cognitivas importantes para o processo de aprendizagem.

O jogo quando é algo bem planejado, objetivo, se torna um recurso pedagógico eficiente.  Para 
Kishimoto (2002), o jogo possui duas funções que devem estar em equilíbrio. A primeira delas, diz 
respeito à função lúdica, esta ligada à diversão, ao prazer. Já a segunda, seria a função educativa, cujo 
objetivo é a ampliação de conhecimentos. Segundo a autora: 
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“o desequilíbrio entre estas funções provoca duas 
situações: não há mais ensino, há apenas o jogo, quando a 
função lúdica predomina ou, o contrário, quando a função 
educativa elimina todo hedonismo, resta apenas o ensino” 
(Kishimoto, 1998, p.19)

Partindo dessa perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo específico 
(Kishimoto, 1996), cabendo ao professor a responsabilidade de orientar da melhor maneira possível essa 
ferramenta de ensino dentro da sala de aula.

O ensino de Biologia é uma prática difícil, já que a maioria dos professores não consegue 
envolver seus alunos nas aulas e, consequentemente, não cumprem o objetivo principal: a aprendizagem. 
Segundo Silva Jr & Barbosa (2009) é notável que uma forma didática tradicional, especialmente na área 
biológica, torna o ensino monótono, desconexo e desvinculado do cotidiano do aluno, gerando dessa 
forma, conhecimentos equivocados e confusos sobre os vários temas das ciências biológicas, tendo por 
consequência um ensino pouco eficaz. Castelo (1985) argumenta que com o progresso científico 
avançado de forma acelerada, o velho ensino, baseando na transmissão de conhecimentos, deixou de ser 
eficaz, pois esses conhecimentos adquiridos na escola, já foram substituídos por noções mais novas. 

Nesses últimos anos, os conhecimentos biológicos têm estado presente em nossa vida de forma 
bastante freqüente e para compreender os debates atuais e deles participar ativamente, é necessário que se 
tenha conhecimentos biológicos para isso (BRASIL, 2000). A biologia reúne uma série de discussões, 
indagações a respeito da vida, da origem do ser humano, da reprodução, enfim, de temas extremamente 
instigantes.

Por isso, aprender a Biologia na escola básica permite a ampliação do entendimento sobre o 
mundo vivo. Esse entendimento, para muitos alunos é algo complexo, principalmente nos conteúdos de 
citologia, que é o nosso caso específico, ao qual o artigo vai tratar, mas também nos conteúdos de 
genética, botânica etc. 

A citologia é um dos primeiros conteúdos a ser abordado na disciplina de Biologia. As aulas 
normalmente são teóricas e fazem uso de ilustrações por micrografias (fotografias feitas ao microscópio 
de luz) e ultramicrografias (fotografias feitas ao microscópio eletrônico), além de filmes de animação, 
mas ainda mantém o aluno na passividade, apenas recebendo o conteúdo sem interagir com ele (Rosseto, 
2010).  Os conteúdos que envolvem o estudo da célula, não só no ensino fundamental, mas também 
dentro do ensino médio, são um tanto abstratos, parecendo visíveis somente na imaginação do aluno. 

Além dessa dificuldade, segundo Linhares & Taschetto (2009), a deficiência dos equipamentos 
disponíveis, os quais não permitem boa observação e identificação das estruturas celulares, torna então 
mais difícil para o aluno o entendimento dos diferentes tipos de células e sua importância no organismo. 
Sem contar, é claro, quando a escola apresenta ausência destes equipamentos, a situação se complica 
ainda mais.

Cabe ao professor usufruir dessas novas metodologias de ensino e fazer delas a sua realidade 
dentro de sala de aula, pois o que vai determinar o aprendizado do aluno, em todos os níveis de ensino, 
são as formas didáticas que os professores irão utilizar. 

2.2 Metodologia 
Este estudo se desenvolveu em quatro etapas: a primeira delas diz respeito à aula expositiva 

para os alunos do 1º ano do ensino médio, ministrada pela professora – campo da escola pública onde se 
desenvolve o projeto PIBID. A aula contou com auxílio de data-show e alguns vídeos que procuraram 
ilustrar os diferentes tipos de células, além da sua importância dentro do organismo vivo.

A segunda etapa refere-se à confecção do jogo e suas regras. O bingo da Citologia apresenta 3 
modelos de cartelas diferentes, todas confeccionadas no papel ofício (dimensões 6,3 cm x 7,5 cm ), onde 
cada uma apresentava 5 colunas e 5 linhas, ou seja, o mesmo protótipo de uma cartela de bingo comum, 
diferenciando-se apenas no tamanho, já que a cartela contém alguns espaços (onde nestes irão ser escritas 
as respostas, a partir da pergunta sorteada) e algumas figuras, ao qual o jogador terá que, a partir do 
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número sorteado e este coincidir com a figura, identificar a mesma (a organela) através do desenho.  
Vejamos os três modelos:

 

 

B I N G O 

6 12 17 31 39

2

11 16 25 33

4 8 24 38

1 15 20 27 35

7 9 22 29 32

Figura 1: Modelo A da cartela

B I N G O 

1 10 21 24 33

5 9 16 27 35

6 11 31 32

2 13 18 26 39

3
15 23 25 36

Figura 2: Modelo B da cartela
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B I N G O 

2 8 16 24 32

4 9 20 30 33

6 14 31 35

7 13 21 26 39

3 11 23 28 37

Figura 3: Modelo C da cartela

A cartela está numerada de 1 a 39, onde em cada coluna há um intervalo de 7 números: Na 
coluna B ( 1-7); na coluna I (8-15); na coluna N (16-23); na Coluna G (24-31) e na coluna O (32-39). 
Esses números, no decorrer do jogo, serão sorteados e cada um deles corresponderá a uma determinada 
pergunta. As perguntas da atividade se encontram numa ficha ao qual o professor e somente ele terá 
acesso (Figura 4):

3.

Figura 4: Modelo da ficha de perguntas do bingo 

BINGO DA CITOLOGIA

Perguntas:

B1) As células que apresentam uma 
organização relativamente simples são 

chamadas de: procarióticas

I8) O principal tipo de plasto é o:
cloroplasto

N16) O processo de respiração celular que 
ocorre na mitocôndria libera energia que é 

armazenada em moléculas altamente 
energéticas em forma de ADP: Falso

G24) O núcleo é delimitado pela carioteca, 
que também é chamada: envelope nuclear 

O33) Os peroxissomos contêm diversos tipos 
de oxidases: verdadeiro
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Como num jogo de bingo, cada número quando sorteado é marcado, de forma que o mesmo seja 
identificado dentro da cartela. No caso do Bingo das Células, cada número sorteado corresponderá a uma 
pergunta e o espaço deste dentro da cartela (onde fica localizado o número) corresponde ao local onde o 
aluno deve escrever a resposta ou identificar a figura. Os números sorteados no bingo foram feitos de 
papel ofício (ver Figura 5) e cortados em tiras. Após esse procedimento, foram dobrados e colocados 
numa caixinha que substitui o globo usual do jogo, para posterior sorteio. 

 

Figura 5: Números da cartela cortados em tiras de papel

O professor poderá fazer “cartela cheia” (na linguagem do jogo, sortear todos os números) ou 
vertical / horizontal (ou seja, se o jogador preencher os 5 números na mesma linha ou na mesma coluna), 
então quem corresponder a uma dessas duas situações, será o vencedor.

A terceira etapa envolve a aplicação do jogo. A atividade foi realizada em 5 turmas de 1º ano do 
ensino médio dessa escola pública, onde cada aluno recebeu uma cartela, contendo um daqueles três 
modelos (Figuras 1,2,3). 

Posteriormente, sortearam-se os números e, a cada sorteio, fazia-se uma pergunta referente ao 
conteúdo de citologia. Se o número sorteado constasse na cartela do aluno, o mesmo preencheria com a 
resposta correspondente; caso contrário, deixaria em branco e esperava o próximo sorteio. Em alguns 
casos, poderia ocorrer de haver a figura de alguma organela; esta deveria ser identificada e valeria 
também como resposta correta. Os alunos mostraram-se bastante receptivos com a atividade, porém 
tiveram algumas dificuldades em responder às questões e, inicialmente, de entender como funcionava o 
jogo.  

Observando essa dificuldade, procurou-se, antes de iniciar o jogo, fazer um bingo teste, que 
correspondia a iniciar o jogo, mas sem contar pontos para ninguém, apenas para esclarecimentos de 
dúvidas. Sanado esse problema, o jogo fluiu normalmente, entretanto, ainda contando com muitas 
dificuldades dos alunos em responder as questões, as quais são conseqüências das deficiências em relação 
ao conteúdo que havia sido ministrado. 

Pensando nisso, com o intuito de facilitar o entendimento e, é claro, o aprendizado, o jogo 
passou por algumas modificações. Após esta, o mesmo foi aplicado numa turma de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, do Instituto Federal do Amazonas (IFAM). Em seguida, os alunos responderam a 
um questionário que avaliava as condições de confecção do jogo e se eles, como futuros docentes, 
consideram válido usar jogos desse tipo para trabalhar o conteúdo de Citologia, além, é claro, de possíveis 
sugestões para futuras melhorias do bingo. As respostas dos questionários foram quantificadas e 
tabuladas, e procedeu-se ao cálculo das porcentagens das respostas. 

A última etapa diz respeito à avaliação do jogo de acordo com o questionário preenchido pelos 
graduandos e futuros docentes.

2.3 Resultados e Discussão 
Os dados obtidos a partir da aplicação do jogo “Bingo das Células” na turma de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) contou com 14 participantes, que se 
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dispuseram, após a atividade, a preencher um questionário avaliando alguns pontos relevantes no que diz 
respeito: a confecção do jogo, suas regras, se os jogos auxiliam na aprendizagem e se está adequado à 
série ao qual é indicado, além do conteúdo abordado neste. 

Segundo os dados, a maioria dos alunos acreditam que os jogos auxiliam na aprendizagem (ver 
Figura 6). 

                      Figura 6: Gráfico referente aos jogos como facilitadores da aprendizagem

A partir disso, seria necessário uma atenção especial ao modelo de currículo ao qual os 
professores de ciências vem sendo formados. Pois, para Krasilchik (1987), um dos fatores que 
influenciam negativamente no ensino de ciências é a falta de cursos de licenciatura que preparem os 
docentes para ministrarem boas aulas. Essa deficiência na formação do professor resulta em aulas 
tradicionais e conteudistas, já que o docente não tem o preparo suficiente para lidar com tantos recursos 
metodológicos disponíveis na atualidade e muitos menos utilizá-los como ferramentas para as suas aulas. 
Por isso é importante que o professor compreenda a importância do uso adequado das diversas linguagens 
presente no processo educativo e dos diferentes recursos metodológicos que ele poderá dispor. Baird et al. 
(1991) acreditam que é de fundamental importância que os cursos de aperfeiçoamento para professores 
estejam preocupados com o desenvolvimento de competências e atribuições baseadas em tarefas e com o 
desenvolvimento de elementos mais gerais de competência intelectual e de desempenho, como 
consciência de si e consciência do objetivo educacional. 

Diante desses dados, percebe-se que o jogo didático é sim uma alternativa viável e interessante, 
e que pode ser muito útil dentro da aprendizagem, desde que seja bem utilizado e que seu uso sempre 
tenha um objetivo certo, contribuindo para a aprendizado do aluno. As próprias Orientações Curriculares 
para o ensino Médio apontam-o como uma estratégia de ensino e aprendizagem: 

“O jogo oferece o estímulo e o ambiente propício 
que favorece o desenvolvimento espontâneo e criativo dos 
alunos e permite ao professor ampliar seus conhecimentos 
de técnicas ativas de ensino [...] mostrando-lhes uma nova 
maneira lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se 
com o conteúdo escolar, levando uma maior apropriação 
dos conhecimentos envolvidos.” (BRASIL, 2006, p. 28)

Uma grande parcela dos alunos, no que diz respeito à confecção do jogo, acharam-no de 
confecção fácil, possibilitando a sua reprodução (Ver Figura 7): 

Figura 7: Gráfico referente à confecção do jogo
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Quanto às regras do jogo, cerca de 85,7 % acharam de fácil entendimento e 14,2% avaliaram-na 
como sendo de média dificuldade. Um outro ponto importante seria a adequação a série para o qual o jogo 
é proposto, até porque não só as perguntas, mas também o grau em si do jogo é baseado no livro didático 
dos alunos do 1º ano do ensino médio,ou seja, é formulado de maneira orientada. Cerca de 92,3% 
afirmaram ser adequado à série proposta, enquanto que 7,1% disseram que não estava adequado.  

Já a respeito do conteúdo das perguntas realizadas, 93% acharam-nas adequadas e coerentes 
com a série proposta e 7% disseram que as mesmas não estavam adequadas ao conteúdo. Sabemos que os 
jogos didáticos, no geral, são atividades bastante significativas, já que diferem do que é dito padrão 
escolar, ou seja, aulas tradicionais, embora, saibamos que o jogo não garante aprendizagem. Mas, 
segundo Neto (1992), se o ensino for lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de 
aula, fora da escola, pelo cotidiano, até as férias, num crescendo muito mais rico do que algumas 
informações que o aluno decora porque vão cair na prova. 

3.   CONCLUSÃO
Pode-se verificar uma grande aprovação deste jogo por parte dos alunos da graduação e dos 

alunos da escola, a partir da observação in loco. Isso que dizer que há grandes probabilidades de uso 
dessa atividade em sala de aula, ou seja, na realidade desses futuros professores o lúdico seria uma 
alternativa para dinamizar o ensino de Biologia, com o intuito de torná-la cada vez mais eficiente e 
atrativa.

O Jogo Bingo das Células, no decorrer desse processo todo, sofreu algumas modificações que 
tinham o objetivo de tornar o jogo mais atraente e de fácil entendimento, já que o público-alvo desse jogo 
são alunos de ensino médio, mais especificamente, adolescentes, um público que se precisa ter uma 
atenção especial, pois dispõe de fácil acesso à informação e as novas tecnologias. O Bingo das Células
pode também ser adaptado para uso no ensino fundamental e para outros temas, bastando o professor 
fazer a adequação ao conteúdo e abordagem que pretende utilizar.
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RESUMO 

 O biodiesel tem recebido grande foco dos meios de comunicação em massa, sendo ele um 
combustível alternativo para o diesel. Isto tem atraído o interesse dos alunos de forma geral para a 
obtenção de maiores informações acerca deste bio-óleo. Ademais a partir do tema biodiesel os 
professores podem explorar conceitos sobre economia, política, impactos ambientais e sociais, bem 
como os conceitos de química tais como: ligações químicas, funções orgânicas, reações entre ácidos 
carboxílicos, etc. Contribuindo assim para uma aprendizagem significativa e intertextualizada, sendo o 
biodiesel um tema gerador requisitado nas escolas. Neste trabalho avaliaram-se os conhecimentos dos 
alunos de 3° ano do ensino médio da Unidade Escolar João Clímaco a respeito do biodiesel e a postura 
dos professores perante esta realidade. Foi identificado através de questionários aplicados com 103 
alunos e 3 professores que este tema é ausente nas aulas de química orgânica embora seja notório seus 
atributos como tema gerador. 

 

Palavras-chave: biodiesel, temas geradores, educação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

As fontes de energia mais consumidas no mundo, embora limitadas, estão ligadas aos combustíveis 
fósseis como é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural. Diante da previsão de esgotamento 
futuro a busca por fontes renováveis tem sido crescente (FERRARI et. al. 2005). Ademais, as mudanças 
climáticas ocasionadas pela queima desses combustíveis tem assolado a sociedade, assim como os 
preços exorbitantes do petróleo.  

Para tanto uma alternativa viável para minimizar estes efeitos é a utilização de óleos vegetais em 
lugar do óleo mineral. Sua utilização teve inicio em 1898 na Feira Mundial de Paris, com a apresentação 
de um motor abastecido com óleo de amendoim proposto por Rudolf Diesel, segundo o qual era mais 
eficiente do que os motores da época movidos a vapor (RINALDI et. al., 2007). No entanto sua utilização 
era in natura, ou seja, na forma de óleo, gerava problemas aos motores devido a entupimentos, baixa 
potência, combustão incompleta, enfim, vários fatores que deixaram à margem sua utilização (LIMA et. 
al., 2007). 

Logo, desde o início do século XX o óleo mineral se tornou o principal combustível, pois em relação 
aos óleos vegetais ele apresenta menores custos e melhores propriedades físico-químicas (RINALDI et. 
al., 2007). 

Atualmente devido as pressões ambientais os óleos vegetais, denominados “biodiesel” retomaram 
seu patamar de importância em detrimento do óleo mineral, acarretado também pela iminente 
escassez do petróleo e tentativa de minimizar a dependência da sua importação. 

É neste contexto de mudanças que a escola está inserida, tendo nela a competência de formar 
cidadãos conscientes e atuantes frente às questões quer permeiam a sociedade atual. Porque então 
este assunto passa despercebido pelos professores e alunos?  

O Brasil contém grandes plantações de oleaginosas tendo uma diversidade de opções para 
produção de biodiesel, como a palma, o babaçu, a soja, o girassol, o amendoim, a mamona e o dendê 
(GERIS et. al., 2007). Plantas conhecidas pelos alunos, pelo seu teor alimentício e esquecidas pelo teor 
energético. Além do mais o Programa Nacional de Biodiesel tem sido divulgado pela mídia 
frequentemente, sendo esta uma possibilidade de contextualização de vários assuntos presentes no 
cronograma da escola.  

No ensino de química isto se torna ainda mais visível através dos conceitos de biodiesel citados por 
Geris et. al. (2007): “Quimicamente, os óleos e gorduras animais e vegetais consistem de moléculas de 
triacilglicerídeos, os quais são constituídos de três ácidos graxos de cadeia longa ligados na forma de 
ésteres a uma molécula de glicerol. Esses ácidos graxos variam na extensão da cadeia carbônica, no 
número, orientação e posição das ligações duplas”. 

É notório o teor químico deste conceito, englobando os principais assuntos abordados no 3° ano do 
ensino médio (ligações químicas, grupos funcionais e suas propriedades) na disciplina química orgânica. 
Este viés químico pode ser contextualizado a fatores ambientais, econômicos e sociais. Pois com a 
utilização do biodiesel as emissões de gases poluentes irão diminuir, a geração de emprego irá 
aumentar devido as plantações de oleaginosas e a economia do país tomará um novo rumo perante as 
mudanças tecnológicas envolvidas neste processo. 

Outros conceitos químicos podem ser explorados ao se abordar o biodiesel, como solubilidade, 
acidez e basicidade, misturas, bem como a sua produção pelo processo de esterificação. 

O que motivou a realização deste trabalho é justamente o fato do biodiesel ter recebido atualmente 
grande enfoque pela mídia e possivelmente deve atrair o interesse dos alunos. A questão é: qual o nível 
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de conhecimento dos alunos sobre o tema? E quanto ao interesse dos mesmos? Os professores fazem a 
intertextualização do tema com outros? 

O tema biodiesel pode propiciar o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais previstos nos PCNs, bem como serve como tema gerador, ideia defendida por Paulo Freire. 

Para tanto o objetivo deste trabalho é estabelecer o quanto este tema está sendo requisitado por 
alunos do 3° ano do ensino médio da Unidade Escolar João Clímaco, situada na capital do Piauí. Esta 
pesquisa reuniu 103 alunos nos turnos manhã e tarde e 3 professores de química. 

 

2. REVISÃO BILIOGRÁFICA  

2.1 Biodiesel e sua Produção 

O biodiesel tem sido uma alternativa na substituição dos combustíveis derivados do petróleo, como 
o diesel, pois além de ser uma fonte renovável apresenta impacto positivo no quesito ambiental e 
social. 

O Brasil apresenta uma grande diversidade em oleaginosas para produção de biodiesel, bem como 
pode ser produzido através de óleos de frituras e de sebo bovino, o que reduz os impactos ambientais 
produzidos pelo descarte desses materiais (SUAREZ, et. al., 2007). 

Este biocombustível é obtido por fontes renováveis e limpas, com ausência de compostos sulfurados 
que contribui para a formação das chuvas ácidas, e também não apresentam compostos aromáticos e 
sim um alto número de cetano o que lhe confere propriedades parecidas a gasolina, sendo um 
combustível biodegradável. Quando comparado ao diesel, emite menos poluentes como CO2 e outros 
materiais particulados (SANTOS, et. al., 2009). 

Como as propriedades do biodiesel são muito parecidas com a do diesel, várias metodologias 
descrevem os processos de sua produção. Dentre elas a mais significativa é a transesterificação ilustrada 
na Figura 1, conforme Froehner et. al., (2007) ilustrou: 

 
Figura 1 – Reação de transesterificação de triglicerídeos (FROEHNER et. al., 2007). 

 

Esta reação também foi descrita por Suarez et. al. (2007), a ilustrando por três reações consecutivas 
e reversíveis formadas por diglicerídeos e monoglicerídeos atuando como intermediários (Figura 2, 
reações i a ii). Para que esta reação seja reversível deve-se promover um aumento no rendimento dos 
monoálcoois, sendo necessário um excesso de álcool no meio reacional, embora a estequiometria geral 
da equação vise três mols de mono-álcool para cada mol de triglicerídeos assim como Froehner et. al 
(2007) ilustrou na Figura 2, isto para que a reação tenha reversibilidade (Figura 2, reações i, ii e iii).  

Outro fator levantado por Suarez et. al (2007) está relacionado a presença de água na reação, pois 
esta equilibra os diferentes ésteres e seus respectivos ácidos graxos e álcoois (glicerina e/ou mono-
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álcoois) (Figura 2, reação iv). Também relaciona os catalisadores mais tradicionais para a reação de 
transesterificação, sendo eles as bases e ácidos de Bronsted, exemplos os hidróxidos e alcóxidos de 
metais alcalinos e os ácidos sulfúrico, fosfórico, clorídrico e organossulfônicos. 

 
Figura 2 – Reações envolvidas na transesterificação de triglicerídeos (SUAREZ et. al., 2007). 

 

Outras rotas são utilizadas para produção de biodiesel são citadas por Oliveira et.al. (2008), como é 
o caso da esterificação, um processo que consiste na obtenção de um ácido graxo com um mono-álcool 
para formar ésteres catalisados por ácidos. Bem como o craqueamento também produz bio-óleo, 
utilizando-se da quebra das moléculas do óleo ou gordura, levando a formação de uma mistura de 
hidrocarbonetos, semelhantes ao diesel convencional, e de compostos oxigenados. 

 

2.2 Biodiesel e Sociedade 

A utilização do biodiesel favorece a sociedade em geral, pois minimiza os efeitos dos poluentes 
excretados da combustão do diesel e sua dependência. Fator preocupante tendo em vista o consumo de 
cerca de 40 bilhões de litros de diesel atualmente consumidos, sendo 2 bilhões importados por ano o 
que equivale a apenas 5% do diesel consumido (SANTOS et. al., 2009). Quantidade essa que pode ser 
substituída pelo biodiesel, pois o Brasil tem capacidade para produzir 800 milhões de litro de biodiesel, 
no entanto nem todas as usinas estão operando. Para tanto foi criada a Rede Brasileira de Tecnologia do 
Biodiesel (RBTB), pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em março de 2005 no intuito de incentivar a 
ampliação dessa produção (OLIVEIRA et. al., 2008). 

A viabilidade do biodiesel equilibra a balança comercial brasileira, considerando que o diesel é o 
combustível mais consumido no Brasil e os crescentes aumentos em sua importação (OLIVEIRA et. al., 
2008). 
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Atualmente, vários pesquisadores brasileiros estão investigando as etapas de produção de biodiesel, 
visando reduzir custos de produção e viabilizar o uso de matérias-primas brasileiras. Bem como as vias 
de reação, melhores sínteses e catalisadores. 

Além dos benefícios econômicos e tecnológicos, destacam-se os benefícios sociais com a geração de 
emprego e renda para as famílias que vivem no campo, beneficiamento das oleaginosas e os processos 
de extração do óleo, tudo isso propiciará o aumento do número de empregos no campo, diminuindo o 
êxodo rural (OLIVEIRA et. al., 2008). 

2.3 Biodiesel e Educação 

O tema biodiesel é um forte candidato para auxiliar os professores no ensino de química. Pois ele 
pode propiciar o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais previstos nos 
PCNs. Pois prover a discussão de conteúdos de química orgânica tais como: funções orgânicas, reações 
de substituição, reações entre ácidos e bases, solubilidade, processos de separação e misturas, bem 
como de conteúdos da química geral e físico-química como: ligações químicas, energia, reações de 
combustão, propriedades específicas como densidade, além de outros. Seu emprego pode ainda 
complementar a formação dos alunos em termos políticos, econômicos, sociais e ambientais inerentes 
ao tema. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e a partir da implementação da atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) – destacam a importância da 
formação para o exercício da cidadania. Tendência ressaltada abaixo: 

“O ensino de química tem que possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos 
processos químicos entre si, quanto da construção de um conhecimento 
científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 
sociais, políticas e econômicas (PCN+). Além disso, é desejado que o aluno 
possa ter condições de julgar com fundamentos as informações advindas da 
tradição cultural, da mídia e da própria escola e romar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (PCNEM, 1999).” 

Paulo Freire (1987) também relacionou os conteúdos e a sociedade, considerando o contexto social 
dos estudantes como tema gerador ou eixos temáticos para despertar o interesse do aluno e facilitando 
assim a aprendizagem de conteúdos específicos. 

Para este fim, o tema biodiesel encaixa-se perfeitamente uma vez que engloba assuntos 
multidisciplinares com grande foco na mídia e conteúdos específicos da área de química. 

 

3. METODOLOGIA  

 Inicialmente foi escolhida a escola a ser pesquisada tendo em vista os seguintes critérios: 

a) Escola pública que atenda ao ensino médio; 

b) Localização central (devido à diversidade de alunos); 

c) Quantidade de alunos por turma no 3° ano do ensino médio; 

d) Frequência dos alunos nas turmas do 3° ano do ensino médio; 

e) Idade dos alunos (entre 17 a 25 anos). 

 A escola que atendeu a todos os critérios foi a Unidade Escolar João Clímaco, situada no centro 
de Teresina, com média de alunos por sala igual a 40 com frequência avaliada no final do primeiro 
semestre deste ano em 87% segundo a diretora. A escola conta com 5 turmas de 3° ano do ensino 
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médio nos turnos da manhã e tarde, as quais estão compostas de alunos de diversas classes sociais, 
imperando a classe média baixa com idade entre 17 a 25 anos. 

 Após a caracterização da instituição e perfil dos alunos, foi elaborado e aplicado um 
questionário com 103 alunos das 5 turmas de 3° ano do ensino médio e 3 professores  de química 
acerca do tema biodiesel. Tal estratégia, contou com perguntas objetivas para alunos e subjetivas para 
professores. 

 O questionário dos alunos procurou assinalar os seguintes itens: 

a) Conhecimento sobre o biodiesel; 

b) Fontes de informação acerca do tema; 

c) Interesse dos alunos em aprender sobre o tema; 

d) ENEM e Biodiesel; 

e) Biodiesel e Meio Ambiente. 

 O questionário dos professores procurou assinalar os seguintes itens: 

a) Presença do tema no livro adotado e fontes auxiliares; 

b) Exploração do tema e relação com o meio ambiente; 

c) Plano de disciplina e atividades acerca do biodiesel; 

d) Importância do tema para o ensino de química. 

 Tendo levantado os resultados dos questionários partiu-se para uma busca específica acerca do 
tema biodiesel e educação. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, o Ensino 
Médio foi instituído como etapa final da Educação Básica. Logo as escolas e seus professores deveriam 
passar a tratar o currículo e os conteúdos das disciplinas nele presentes como necessários à formação 
dos estudantes como cidadãos e não somente mera preparação para o ensino superior e 
profissionalizante. 

 Com o objetivo de orientar essas mudanças o MEC lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM), em 1999, onde uma das principais orientações é o uso de temas 
contextualizados do ensino, como exemplo é o biodiesel que aborda as relações ambientais, sociais, 
políticas e econômicas. Ademais através dos conceitos químicos acerca deste combustível é possível 
estabelecer “ganchos” com diversos outros conteúdos que normalmente os alunos têm dificuldade em 
aprender. 

 Isto é ratificado com base no questionário aplicado aos alunos onde apenas 1 dos 103 alunos 
considerou como ótimo seu conhecimento em biodiesel e 28 consideraram ruim. Embora todos já 
tenham ouvido falar através de jornais, internet, revistas, na sala de aula e outros. Como mostra o 
Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Fontes de Informações acerca do Biodiesel 
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Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos. 

 Pode-se perceber que apenas 23% dos alunos obtiveram informações sobre biodiesel em sala de 
aula, confirmando o que os professores relatam no questionário ao se indagar sobre a exploração deste 
tema em suas aulas. Todos responderam que ainda não o fizeram relatando os seguintes fatores: o livro 
didático não aborda com clareza o tema, não há tempo em sala para abordar temas diferenciados do 
livro adotado e não utilizam outras fontes de pesquisa. Isto entra em desacordo com o PCNEM (1999), 
tendo em vista que o ensino da química deve possibilitar a compreensão dos processos químicos e sua 
relação com o todo. 

 Os professores estão despreparados para correlacionar os conceitos citados por Geris et. el 
(2007) quanto aos conceitos de biodiesel e os assuntos abordados em sala tais como funções orgânicas, 
reações e ligações químicas, como também não visam o entendimento das reações de produção do 
biodiesel citados por Suarez et. al. (2007) e Froehner et. al (2007) como exemplificação das reações com 
ácidos carboxílicos. 

 Ademais, o tema biodiesel não deveria ser visto como um assunto a parte, pelo contrário 
deveria ser um tema gerador para as aulas de química, principalmente as de química orgânica, como 
defende Paulo Freire (1987). Muito embora ao se perguntar aos alunos se o livro didático traz alguma 
explicação sobre biodiesel 43% dos alunos responderam que ainda não viram, caracterizando a 
desacreditação do livro didático como fonte de pesquisa ou mesmo o desinteresse dos alunos em fugir 
do tradicionalismo imposto pelos professores. 

 Dessa forma os conteúdos a serem ensinados são entendidos como uma estreita relação com o 
dia-a-dia do aluno, sendo a consideração do cotidiano do aluno uma possibilidade de desenvolver temas 
que irão originar o conhecimento do conteúdo específico a que se deseja trabalhar. 

 O interesse dos alunos do 3° ano do ensino médio é gualgar a entrada em Instituições de Ensino 
Superior, vendo no tema biodiesel uma oportunidade de conseguir êxito nas provas de vestibulares. 
Para tanto o tema biodiesel traz eixos temáticos   cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 
e vestibulares, como atualidades, economia e política citados por Oliveira et. al (2008), bem como sobre 
os óleos e gorduras que fazem conexão a vários conceitos da química e suas reações de produção de 
bio-óleo já mencionados por Suarez et. al. (2007). O Gráfico 2 demonstra o interesse dos alunos em 
aprender sobre o tema e as expectativas desse aprendizado para com as provas do ENEM. 

 

Gráfico 2 – Interesse dos alunos em aprender sobre biodiesel (a) e possibilidades de sucesso na prova do ENEM 
e vestibulares. 

04960495



  
 

                                 (a)                                                                                          (b) 

Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos. 

 Além dos benefícios acarretados pela aprendizagem dos conteúdos específicos da química, a 
adoção do tema biodiesel contribui para uma consciência social e ambiental, pois segundo Oliveira et. al 
(2008) o biodiesel porporciona geração de emprego e renda, preservação das áreas para cultivo de 
oleaginosas, balanceamento na economia, pois o diesel é o combustível mais consumido no Brasil, além 
da minimização dos poluentes excretados pelos veículos. No entanto esta é uma realidade ainda não 
percebida por 14,6% dos alunos, que afirmam não ter conhecimento dos benefícios da adoção do 
biodiesel na preservação do meio ambiente, embora 61,5% dos alunos acreditem que aprender sobre o 
tema implicará ações de mudançass para conservar nosso patrimônio ambiental. 

 Acredita-se segundo os pilares do PCNEM (1999) que o objetivo do ensino de química é preparar 
o cidadão para promover a compreensão e a utilização das informações químicas no sentido destas 
contribuirem para o exercício de uma cidadania responsável. Para tal feito este ensino deve estar 
direcionado para o estudo dos conceitos científicos, discutindo como esse conhecimento científico é 
desenvolvido e educar os alunos para que eles sejam indivíduos ativos e responsáveis por suas decisões. 
Não devendo o professor estimular a memorização e sim abordar contextualmente o ensino de química 
através de conextos como o biodiesel que engloba âmbitos ambientais, sociais, políticos e econômicos. 
 Porém, ao se perguntar aos professores se em seu plano de disciplina há alguma atividade 
voltada para o biodiesel, todos responderam que não, ressalvando esta professora quanto ao interesse 
dos alunos: 

“Não, meu plano de aula só contempla os assuntos abordados no livro didático, no entanto em 
algumas aulas os alunos comentem sobre o tema, como foi o caso da aula sobre ésteres” 

Professora do 3° ano do ensino médio. 

Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos. 

 O que se percebe é que os professores não atentam para a importância de se trabalhar temas 
como o biodiesel no intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos por contextualização. Fato que 
empobrece o ensino e dificulta a absorção dos conteúdos e a prática de uma postura mais crítica diante 
dos problemas ambientais. 

 Mesmo este tema não sendo trabalhado em sala os professores por unanimidade consideram a 
exposição do tema biodiesel importante para os seus alunos, considerando a aprendizagem para o social 
o fator de maior impacto, como mostra o Gráfico 3.  

Figura 3 – Fatores que permeiam a compreensão do tema biodiesel. 
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Fonte: Instrumento de coleta de dados aplicado aos alunos. 

 Segundo os professores o tema biodiesel tem suma importância para a aprendizagem dos 
conceitos químicos, no entanto o fato social é o que se destaca tendo em vista a situação ambiental 
atual e a necessidade de uma postura mais firme por parte dessa geração. 

 Vale ressaltar que embora os alunos desejem e comentem sobre o tema em sala, o mesmo não 
é abordado pelos professores e pouco explorado pelo livro didático, cabendo aos mesmos a 
disseminação e cobrança para que este tema seja usado tanto para facilitar os conceitos químicos, 
quanto para uma visão social mais consciente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os conceitos e meios de produção do biodiesel estão intimamente ligado ao ensino de química, 
uma vez que deles podemos contextualizar diversos assuntos vistos no 3° ano do ensino médio, onde se 
aborda a química orgânica. Dentre esses conceitos podem ser citados: a solubilidade, reações com 
ácidos carboxílicos, funções orgânicas, ácidez e basicidade, entre outros. No entanto o que foi 
demonstrado nesta pesquisa é que embora os alunos resquisitem esse tema como gerador para as aulas 
o mesmo não é abordado pelo professores que destacam a falta de tempo e de material. Atitude essa 
que dificulta a compreensão dos alunos e não estimúla o senso crítico dos mesmo para com o meio 
ambiente. 
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RESUMO  

O quadro atual do ensino de Ciências no Brasil, principalmente nas escolas públicas, é extremamente 
preocupante, seja pela falta de recursos nas escolas, inexistência de laboratórios e/ou equipamentos 
adequados e ainda pela existência de docentes sem formação específica e com métodos de ensino 
ultrapassados. Dentro desta perspectiva este trabalho teve por objetivo realizar um diagnóstico do 
ensino de ciências nas escolas públicas da região do Trairí/RN. A pesquisa foi executada através de 
entrevistas estruturadas com auxilio de questionários destinados aos professores das escolas públicas 
desta região. Os resultados mostram que 87,5%) dos professores encontram-se faixa etária 
correspondente a 31-50 anos de idade. A maior parte dos professores possui formação acadêmica na 
disciplina de ciências biológicas (31%), enquanto a menor parcela apresenta formação na área de física, 
com 11,9%. No que diz respeito aos recursos mais utilizados em sala de aula, os livros didáticos 
apareceram como os mais citados (87,5%), seguido dos vídeos, e em menor escala dos computadores. 
Ainda foi possível verificar que ao mesmo tempo em que os conteúdos de física e química são mais 
complexos para os professores, também são os que menos despertam a atenção dos alunos em sala de 
aula. Por outro lado, os conteúdos das ciências biológicas parecem ser os mais atraentes tanto para 
professores e alunos. Parece também existir uma relação direta entre falta de preparo do professor com 
conteúdos específicos e desinteresse dos alunos. A partir dos resultados apresentados aqui, faz-se 
urgente e necessário investimentos na formação acadêmica dos professores e na oferta de cursos de 
formação continuada, especialmente, na área das ciências físicas e químicas, bem como na área de 
informática, já que apesar de boa parte das escolas apresentarem laboratórios de informática, este 
recurso encontra-se subutilizado. O IFRN Santa Cruz se insere nesse contexto através da oferta de cursos 
que contribuam com a formação continuada de professores da região e desenvolvendo, junto com os 
professores, métodos dinâmicos de ensino o que tornará as aulas mais atrativas e práticas com o uso de 
materiais concretos. 

 

Palavras – Chave: Ensino de Ciências; prática docente, química, física, biologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve como objetivos: realizar o diagnóstico de ensino de ciências nas 
escolas públicas dos municípios da região do Trairí/RN (Campo Redondo; Lajes Pintadas; Tangará; 
Jaçanã; Coronel Ezequiel; São Bento do Trairí, Japí, Serra caiada e Sitio Novo); Desenvolver uma 
ferramenta de avaliação de ensino tendo como eixos temáticos distribuição etária e por gênero, 
formação profissional, prática pedagógica, conteúdos considerados mais complexos e que despertam 
maior interesse nos alunos; Realizar um levantamento acerca das principais dificuldades encontradas 
pelos professores de ciências da região com relação aos conteúdos ministrados, e a partir daí propor a 
formação de cursos de formação docente mais específicos; Propor a implementação de políticas e ações 
voltadas para a melhoria da qualidade de ensino em toda a região. 

A pesquisa foi desenvolvida com 48 professores de Ciências do 5°ao 9° ano do ensino 
fundamental das escolas públicas localizadas nos municípios da região do Trairí, distribuídos em 18 
escolas públicas. O diagnóstico do ensino de ciências nas escolas foi realizado através de entrevistas 
estruturadas com auxilio de questionários destinados à professores da rede de ensino. 

Posteriormente à coleta dos dados, estes foram armazenados na forma de banco de dados 
utilizando-se o software estatístico SPSS v15.0. A análise dos resultados foi feita levando-se em 
consideração a região do Trairí como um todo. CONTEÚDO do desenvolvimento 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A região do Trairí está localizada na mesorregião do Agreste Potiguar e na microrregião da 
Borborema Potiguar, que compreende os municípios: Campo Redondo; Lajes Pintadas; Tangará; Jaçanã; 
Coronel Ezequiel; São Bento do Trairí, Japí, Serra caiada e Sitio Novo. Esta região é composta de uma 
dezena de escolas publicas, entretanto, o nível educacional da região é bastante limitado, o que ficou 
confirmado pelos últimos resultados divulgados das principais ferramentas de avaliação da educação no 
país, ENEM (exame nacional do ensino médio) e IDEB (índice de desenvolvimento da educação básica) 
(PORTAL MEC).  

O avanço de pesquisas na área de educação é bastante relativo, em especial no ensino de 
ciências, consideramos que a sua expansão na educação aconteceu a partir de 1971 com a promulgação 
da lei 5.692 que tinha em seu corpo a obrigatoriedade do ensino de Ciências Natural para todas as series 
da educação básica.  

Atualmente o Ensino de Ciências (EdC) está no foco de muitas linhas de pesquisas tanto na 
área da educação como na área de ensino de Ciências Natural e Matemática, tendo quase sempre como 
lócus em suas pesquisas o professor. Trabalhos de pesquisas acadêmicas voltada para os docentes são 
de grades relevância para os estudos nessa área (SANTOS, 1999; SLONGO, 2001; DELIZOICOV, 1998; 
BASTO E SOUZA, 2001; SCALA, 1988). Tais pesquisas, segundo Delizoicov et AL (2009) enfatizam a 
preocupação com o EdC na postura do professor, pois o mesmo é um porta-voz  de conteúdos. 

Dessa forma, o docente está com o ponto de partida na construção do conhecimento cientifico 
em uma dimensão didático-pedagogica, no sentido que é ele o responsável pela mediação do processo 
de aprendizagem do aluno (DELIZOICOV et AL, 2009). 

Infelizmente, essa dimensão didático-pedagogica passa hoje por muitos professores como uma 
retórica do EdC dos anos 60, onde os conteúdos eram “jogados” em grande escalas em sala de aula para 
que os alunos os decorassem. Os professores ministrante de tal concepção tradicional de EdC contribui 
com atividade de ensino que só reforçam o distanciamento do uso dos modelos e teorias para a 
compreensão dos fenômenos naturais e daqueles oriundos das transformações humanas, além de 
caracterizar a ciência como um produto acabado e inquestionável: um trabalho didático-pedagogico que 
favorece a indesejável ciência morta. (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, p.32-33, 2009) 
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Tal ciência “morta” contribui para o analfabetismo cientifico, pois alunos que passam por 
professores tecnicamente tradicionais não são capazes de ler e de escrever cientificamente. Dessa 
forma, a alfabetização cientifica é tida por Lorenzetti & Delizoicov (p.1, 2001) “como a capacidade do 
individuo ler, compreender e expressar opinião sobre assuntos que envolvam a Ciência”. 

Preocupados com  EdC na região do Trairi, desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo de 
realizar uma caracterização dos professores de ciência das escolas públicas da região, mais 
precisamente com os professores do ensino fundamental. 

A pesquisa foi desenvolvida com 48 professores distribuídos em 18 escolas públicas da região 
do Trairí, que contempla os municípios de Jaçanã, Serra Caiada, Coronel Ezequiel, Tangará, Sitio Novo, 
Japi, Campo Redondo e Santa Cruz.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 48 questionários aplicados um total de quarenta foram devidamente respondidos e 
devolvidos pelos entrevistados. Inicialmente, caracterizamos os entrevistados com relação à faixa etária 
e gênero (Tabela I). Com relação a faixa etária, a maioria dos professores de ciências da região do 
Trairí/RN encontra-se na faixa de 41-50 anos (22 professores), seguida das faixas de 31-40, 20-30 e 51-
60 com 13, 3 e 2 entrevistados, respectivamente. No que diz respeito ao sexo, há uma predominância 
de mulheres (26 docentes) com relação aos professores do sexo masculino (14 docentes) dentre os 
educadores da região.  

 

Tabela I. Distribuição dos professores de ciências da rede publica da região do Trairí com relação a faixa etária e 
sexo. 

               FAIXA ETÁRIA 

SEXO 
20-30 31-40 41-50 51-60 Total 

FEMININO 2 8 15 1 26 

MASCULINO 1 5 7 1 14 

Total 3 13 22 2 40 

 

Recentemente, o INEP (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) desenvolveu o “Estudo do Professor” a partir do “Censo Escolar 
da Educação Básica 2007” com o propósito de apresentar um conjunto de informações sobre os 
professores das escolas brasileiras. Neste relatório foi mostrado que dentre os professores da educação 
básica no Brasil, a grande maioria é do sexo feminino (81,9%). Este mesmo estudo mostrou que no Rio 
Grande do Norte, 77,9% dos professores são mulheres, enquanto apenas 22,1% são homens. Outros 
estudos mostram uma predominância de professores do sexo masculino em relação ao sexo feminino, 
entretanto vale destacar que este perfil somente passa a ser observado à medida que se caminha para o 
ensino médio e para a educação profissional (MEC/INEP, 2003). Estes dados corroboram com o que foi 
observado no nosso trabalho, predominância do sexo feminino em relação ao masculino, o que de certa 
forma mostra certa significância da amostra populacional aqui definida.   

Ainda, a maior parte dos professores encontra-se na faixa etária correspondente a 31-50 anos 
de idade (87,5%). Este dado é extremamente significativo, já que está de acordo com o que foi relatado 
pelo “Estudo do Professor” no Rio Grande do Norte (MEC/INEP, 2007) e com um estudo realizado em 
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escolas publicas de Pernambuco (Silva & Duarte, 2010), onde foi observado que a faixa etária 
predominante é de 36-55 anos (68%).  

Após a caracterização individual dos professores de ciências da região do Trairí/RN, iniciamos a 
avaliação do perfil acadêmico dos mesmos. Dentro desta perspectiva, a formação acadêmica dos 
professores é mostrada na figura 1. A maior parte dos professores possui formação acadêmica na 
disciplina de ciências biológicas (31%), enquanto a menor parcela apresenta formação na área de física, 
com 11,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Formação acadêmica dos professores de ciências da rede publica da região do Trairí/RN. 

 

Alguns dados devem ser considerados com relação à formação profissional dos professores da 
região do Trairí: 1) Vale destacar o grande número de pedagogos que desempenham funções referentes 
às ciências naturais (19%). Este resultado é extremamente preocupante, já que de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), só pode lecionar nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, o professor graduado com licenciatura plena. Entretanto vale destacar 
que historicamente, as redes de ensino têm encontrado dificuldades para manter em seus quadros 
professores com formação especifica; 2) A presença de considerável percentual de professores de 
matemática lecionando disciplinas das ciências naturais pode ser justificada através dos resultados 
encontrados por Lima (1996), que desenvolveu um estudo do perfil dos docentes no estado de 
Pernambuco. Nesse estudo foi verificada que boa parte dos professores que lecionam as disciplinas de 
química e física são aqueles formados em matemática; 3) O quantitativo de professores que não 
apresentam formação superior (possuem apenas o ensino médio e/ou magistério) é praticamente 
insignificante, representando 7,1% dos docentes de ciências da região. Esse dado é bastante 
considerável, já que segundo dados oficiais divulgados para o Rio Grande do Norte, dentre os 
professores aptos para lecionar as mais diversas disciplinas básicas do ensino fundamental, cerca de 
85% possuem o diploma de curso superior. Possivelmente, estes professores que não apresentam 
diploma de curso superior se enquadram dentro da formação mínima admitida por lei para o exercício 
da docência na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental (diploma de 
ensino médio na modalidade magistério), que por motivos diversos passaram a lecionar nas séries finais 
do ensino. 
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 Recentemente, o livro didático aparece como uma das principais ferramentas de apoio ao 
ensino de ciências. Entretanto, estes não conseguem acompanhar o aumento considerável de 
informações cientificas exploradas na mídia (EL-HANI, 2007), o que torna essencial aos professores de 
ciências a busca de outros materiais didáticos de apoio para contribuir para o seu planejamento de 
aulas. Nossos resultados mostram que os professores, em sua maioria, não encontram dificuldades para 
utilizar materiais didáticos de apoio eficientes. Entretanto, um número significativo de professores 
(35%) declarou encontrar dificuldades, pois segundo relatos dos próprios professores, não havia 
biblioteca especializada no seu estabelecimento de trabalho e os livros especializados são de difícil 
acesso financeiro. Todas os municípios avaliados tiveram pelo menos um professor que declarou ter 
dificuldades em encontrar material especifico, mostrando que possivelmente a infra-estrutura escolar 
deficitária é uma realidade para toda a região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – avaliação das dificuldades encontradas pelos professores de ciências em encontrar material 
didático especifico da área.  

Visto que a maioria dos docentes não encontra dificuldades em encontrar materiais de apoio, 
decidimos verificar quais os principais recursos utilizados pelos professores em suas aulas de ciências 
(Figura 3). Os recursos mais utilizados em sala de aula na região do Trairí são os livros didáticos (87,5%). 
Este resultado não é surpreendente, já que vários trabalhos apontam que os professores sigam o livro 
para estruturar suas aulas (ZABALA, 2010). Ainda, o governo federal, através do Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) distribui coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica, o que de certa 
forma, obriga o professor a utilizar parte considerável do livro adotado.  
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Figura 3 - Recursos utilizados pelos professores de ciências em sala de aula. 

Podemos também observar a partir da figura 3 que boa parte dos professores utiliza vídeos, e 
em menor escala computadores como recursos didáticos no ensino de ciências. A utilização 
especificamente de computadores em sala de aula pelos professores de ciências nos leva a inferir os 
seguintes pontos: A associação do ensino de ciências com a informática oferece atualmente várias 
possibilidades para ajudar a resolver os problemas de insucesso das ciências em geral, como visto 
anteriormente por Fiolhais & Trindade (2003); a disponibilidade de computadores aos professores da 
região mostra o investimento, apesar de que ainda tímido, dos municípios em ferramentas de ensino 
que promova a inclusão digital dos estudantes.  

Quanto ao ultimo ponto, dados recentes mostram que no município de Santa Cruz/RN, 
principal município da região do Trairí, cerca de 60% das escolas avaliadas apresenta laboratórios de 
informática (SILVA ET AL, 2010). Se considerarmos esse percentual como representativo para toda a 
região, podemos concluir que apenas uma pequena parcela dos professores utiliza efetivamente estes 
laboratórios, já que aqui, apenas 12 professores, o que corresponde a 30% do total dos entrevistados, 
declararam utilizar computador como ferramenta didática. Esse dado mostra que não basta para os 
gestores municipais apenas investir em tecnologia, mas principalmente oferecer programas de 
formação permanente dos docentes que estimule e dê possibilidades ao professor de integrar as 
atividades dos softwares educacionais existentes ao conteúdo curricular de suas disciplinas. 

É consenso que apesar dos constantes avanços da ciência e das tecnologias observa-se que o 
ensino de ciências naturais permanece ainda, na maioria dos casos, restrito às aulas expositivas com 
mínima participação dos alunos. A utilização de outras modalidades didáticas tais como: audiovisuais, 
ferramentas computacionais, práticas no laboratório e na sala de aula, atividades externas, programas 
de estudo por projetos e discussões, entre outras, quando ocorre, se dá por iniciativas esporádicas de 
alguns professores, levadas a diante por enorme esforço pessoal de tais profissionais (PACHECO, 2000). 
Portanto, é interessante avaliar se os professores de ciências da região utilizam de outras modalidades 
didáticas em detrimento da aula expositiva. As atividades mais utilizadas são: Atividades experimentais 
(16 professores); Feiras de ciências (13 professores); Visitas técnicas (9 professores); Excursões (8 
professores) (Figura 4).  
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Figura 4 – Modalidades didáticas alternativas utilizadas pelos professores de ciências. 

  
 É extremamente significante o número de professores que desenvolvem atividades 

experimentais na região do Trairí, em sua maioria interligadas à participação em feiras de ciências, 
principalmente quando levamos em consideração o fato de que nenhuma escola da região avaliada 
possui laboratório de ciências. As aulas práticas, segundo os professores, são desenvolvidas em sala de 
aula na tentativa de minimizar esta deficiência, e acabam produzindo resultados semelhantes àqueles 
vistos em aulas práticas desenvolvidas dentro do laboratório de ciências.  

Por outro lado, a menor taxa de professores que realizam excursões e visitas técnicas pode ser 
explicada pelo orçamento limitado na maioria das escolas publicas, o que dificulta a realização destas 
praticas. Entretanto, essas modalidades didáticas são consideradas essenciais para o desenvolvimento 
crítico dos alunos nas mais diversas disciplinas. Um exemplo disso é mostrado a seguir: 

“Entendendo que o aluno não deve ser um sujeito passivo no ensino, 
limitando-se a adquirir conhecimentos teóricos sem sequer 
compreendê-los no todo e acreditando que este deve trabalhar 
extraindo hipóteses e criando sua própria estrutura mental, o 
trabalho de campo atua como um fio condutor na construção de 
conhecimentos” (BUENO, 2009). 

Por fim, depois de caracterizada a pratica docente dos professores de ciências da região do 
Trairí, decidimos avaliar se existe uma relação entre os conteúdos de ciências que mais despertam 
interesse nos alunos e aqueles que os professores tem mais dificuldade em ensinar (Figura 5). A figura 
5A mostra os conteúdos que os educadores mostram maior dificuldade em ensinar. Podemos destacar 
os conteúdos referentes as disciplinas de química (Ligações químicas; tabela periódica e estrutura 
atômica) e física (Energia, movimento e óptica) como sendo os mais complexo na visão dos professores 
de ciências, enquanto os conteúdos das ciências biológicas, seres vivos e programa de saúde, receberam 
apenas 3 e 2 citações, respectivamente.  com relação aos conteúdos que mais despertam a atenção dos 
alunos (Figura 5B) podemos observar que os conteúdos das ciências biológicas são de longe mais 
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atraentes (corpo humano, seres vivos e sexualidade) quando comparados com aqueles da física e da 
química.  

A análise desses resultados nos traz algumas considerações interessantes: Ao mesmo tempo 
em que os conteúdos de física e química são mais complexos para os professores, também são os que 
menos despertam a atenção dos alunos em sala de aula. Por outro lado, os conteúdos das ciências 
biológicas parecem ser os mais atraentes tanto para professores e alunos. Parece também existir uma 
relação direta entre falta de preparo do professor com conteúdos específicos e desinteresse dos alunos. 
Finalmente, os resultados apresentados na figura 1, que mostra que os professores formados em 
licenciatura plena em física e química correspondem a 11,9% e 16,7%, respectivamente, provavelmente 
justifica a aversão dos professores de ciências aos conteúdos destas disciplinas, o que 
conseqüentemente compromete o aprendizado dos alunos na sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – (A) Relação dos conteúdos considerados mais complexos pelos professores de ciências e (B) os 
conteúdos que mais despertam a atenção dos alunos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa caracteriza os professores de ciências da região do Trairí/RN. Uma parte 
considerável dos professores apresenta formação acadêmica especifica para o exercício da atividade 
docente, entretanto, a grande maioria possui diploma de ciências biológicas enquanto um pequeno 
percentual é formado em física e química. É de se destacar também a presença de pedagogos, 
matemáticos e professores sem formação nas salas de aula. Todos esses dados refletem na prática 
docente dos professores, sendo que os conteúdos físicos e químicos são mais complexos para os 
professores, o que consequentemente despertam menos interesse nos alunos. Apesar disso, boa parte 
dos professores de ciências das escolas publicas do Trairí procuram minimizar a falta de capacitação 
profissional e de infra-estrutura escolar, principalmente no desenvolvimento de métodos alternativos 
de ensino, como praticas laboratoriais e feiras de ciências. A partir dos resultados apresentados aqui, 
faz-se urgente e necessário investimentos na formação acadêmica dos professores e na oferta de cursos 
de formação continuada, especialmente, na área das ciências físicas e químicas, bem como na área de 
informática, já que apesar de boa parte das escolas apresentarem laboratórios de informática, este 
recurso encontra-se subutilizado. O IFRN Santa Cruz se insere nesse contexto através da oferta de cursos 
que contribuam com a formação continuada de professores da região e desenvolvendo, junto com os 
professores, métodos dinâmicos de ensino o que tornará as aulas mais atrativas e práticas com o uso de 
materiais concretos. 
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RESUMO 

Esse trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Cartografias da memória: introdução a história da 
educação de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX e se insere no campo da História da 
Educação tendo como tema escolarização e práticas pedagógicas. Considerando que o objetivo geral do 
projeto é mapear as instituições escolares no município de Pau dos Ferros na primeira metade do século 
XX, particularmente, esse trabalho recorta para análise a instituição escolar de maior notoriedade no 
recorte temporal selecionado para análise: o Grupo Escolar Joaquim Correia.  Metodologicamente 
fazemos análise da historiografia local acerca da historia da educação na cidade de Pau dos Ferros. Para 
tanto, compreendemos a análise do discurso e a história das instituições educacionais como aporte 
teórico-metodológico à análise. Dessa forma, podemos ressaltar que a relevância desse trabalho 
assentase necessariamente na contribuição historiográfica que o estudo proporcionará no campo da 
história da educação potiguar. Bem como, pela expressividade de (re)visitar a história local a partir das 
memórias educacionais de homens e mulheres que na primeira metade do século XX, no município de 
Pau dos Ferros, tiveram sua formação educacional ligada a instituições como o Grupo Escolar Joaquim 
Correia fundado pelo decreto estadual de nº 234 de 10 de novembro de 1910 na então Vila de Pau dos 
Ferros. A escrita da história demarcada pela grafia de José Jácome Barreto e João Bosco Queiroz 
Fernandes estabeleceram a relação de Joaquim José Correia como líder oestano e responsável pela 
construção do Grupo Escolar e grafaram essa instituição como o espaço educativo de maior notoriedade 
em toda a primeira década do século XX. 

 

Palavras-chave: Grupo escolar. Historiografia. Pau dos Ferros. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse se insere no campo da História da Educação tendo como tema escolarização e práticas 
pedagógicas, sendo resultado inicial do projeto Cartografias da memória: introdução a história da 
educação de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX que visa mapear as instituições escolares 
no município de Pau dos Ferros na primeira metade do século XX. Assim, nos propomos estudar, nesse 
trabalho, o Grupo Escolar Joaquim Correia, uma vez que essa foi a instituição escolar de maior 
notoriedade na primeira metade do século XX no município de Pau dos Ferros (RN).  

O município de Pau dos Ferros (RN) localiza-se na messorregião Oeste Potiguar, microrregião 
Pau dos Ferros, sendo considerado pólo econômico e educacional da referida microrregião. O espaço 
que hoje corresponde a esse município foi historicamente produzido por ações como a concessão e 
instalação de data de sesmaria no princípio do século XVIII e a posterior implantação da Freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição.  

Em 1733, “[...] foi concedida uma data de sesmaria no lugar denominado Pau dos Ferros a Luiz 
da Rocha Pita Deusdará, Francisco da Rocha, Simão da Fonseca e Dona Maria Joana, filhos e herdeiros 
do Coronel Antônio da Rocha Pita.” (BARRETO, 1987, p. 9). Anos mais tarde, em 1756, foi implantada a 
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição que agregava e pastoreava fiéis do Apodi, Portalegre, 
Caraúbas, Patu, Martins, Alexandria, Luís Gomes e São Miguel.  

A povoação de Pau dos Ferros, sede da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, foi elevada 
a categoria de vila em quatro de setembro de 1856 quando é desmembrada de Partalegre (RN). 
Condição essa que viria a alterar-se, em dois de dezembro de 1924, com a emancipação política.  

Os fragmentos de memória, as sensibilidades, os guardados materiais como cadernos 
escolares, livros e manuais didáticos, fotografias e outros elementos serão vestígios à nossa investigação 
que se alicerça metodologicamente nas formulações teóricas de João Barroso (2004) acerca de cultura 
escolar e de cultura de escola, por considerar as inter-relações entre organização societária, escola e 
escolarização. De forma específica, nesse trabalho  perscrutamos fragmentos de história e memória na 
produção historiográfica local, notadamente Fernandes (2007) e Barreto (1987). 

Cada escola possui um conjunto de fatores organizacionais e processos sociais específicos que 
relativizam a cultura escolar. Assim, a cultura da escola é a expressão da maleabilidade organizativa que 
resulta do jogo dos atores na definição das suas estratégias e sistemas de ação concreta. (BARROSO, 
2004). Desta maneira, pode-se dizer que a cultura escolar e a cultura de escola envolvem um 
entendimento amplo de cultura, mas de forma estrita voltada às culturas de grupo e do cotidiano. 
Sendo assim, é necessário analisar que redes institucionais circunscrevem e que relações de poder 
recortam, delimitam e caracterizam os lugares institucionais e as memórias educacionais.  

Pela perspectiva da história cultural emergem novos objetos no seio das questões históricas. 
Dentre estes as instituições escolares, as práticas pedagógicas e as modalidades de funcionamento 
escolar. Nessa perspectiva, a escola é entendida enquanto produto de práticas educacionais e sociais e, 
deste modo, ela torna-se dentro da perspectiva da história cultural objeto de investigação. (CHARTIER, 
1990, p. 78).  

Nesse campo de história cultural, objetos, temas e problemas de pesquisa são analisados por 
interpretações diferenciadas no que concerne ao entendimento da escolarização. Nesse campo da 
história muitas poderiam ser as demarcações de fonte e objeto, mas de forma específica para o estudo 
do Grupo Escolar Joaquim Correia selecionamos as obras de José Jácome Barreto, Pau dos Ferros: 
história, tradição e realidade, publicada em 1987 e de João Bosco Queiroz Fernandes, Joaquim José 
Correia  – líder oestano, publicada em 2002. 
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A historiografia, assim, se configura como fonte, pois como considerava Certeau (2002)  ela é 
um gênero do discurso que enuncia. Por isso, a investigação está articulada com o método de análise do 
discurso que “[...] não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 
aquilo por que, pelo que se luta, o poder pelo qual nós queremos apoderar.” (FOUCAULT, 2004, p. 10). 
Ainda ressaltamos que o discurso não é o que se diz sobre alguém ou alguma coisa, mas o conjunto de 
enunciados que  circulam, em determinado momento, na sociedade, e que possibilitam os indivíduos 
formular outros enunciados, orientados por alguém ou alguma coisa, ou por algum fim específico; daí a 
análise do discurso que, consiste na percepção dos enunciados recorrentes ou silenciados numa série 
discursiva ser tomado como método de análise para os discursos sobre o Grupo Escolar Joaquim Correia 
na historiografia.  

Dessa forma, pela historiografia apontamos a História das Instituições Educacionais como foco 
de análise, mas nesse trabalho não almejamos dar conta dos vários atores envolvidos no processo 
educativo, investigando aquilo que se passa no interior das escolas, gerando um conhecimento mais 
aprofundado destes espaços sociais destinados aos processos de ensino e de aprendizagem. Almejamos 
sim, como destacou Justino Magalhães (s.d., p. 2) “[...] compreender e explicar a existência histórica de 
uma instituição educativa”, no caso específico o Grupo Escolar Joaquim Correia. 

 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CORREIA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX  

Os grupos escolares foram resultados de mudanças nas escolas, fruto de uma consciência 
educativa moderna onde as concepções sobre a criança eram postas em novas bases. A criança, no 
mundo moderno, passou a ser vista na sua integralidade, dependente assim do desenvolvimento igual 
das suas estruturas mental, psíquica e física para atingir a sua plena formação. O nascimento de uma 
nova concepção acerca da criança deu-se, fundamentalmente, em função de mudanças na família, 
chegando à família nuclear; e na escola, voltada tanto para a educação quanto para a discilina da 
criança. (AZEVEDO, 2009). 

Nesse contexto, os grupos escolares surgiram em São Paulo e no Rio de Janeiro, no corpo das 
Leis de 1893, e foram regulamentados e instalados a partir de 1894 no Estado de São Paulo. Os 
primeiros grupos  escolares emergiram ao longo das duas primeiras décadas republicanas nos  estados 
do Rio de Janeiro (1897); do Maranhão e do Paraná (1903); de Minas Gerais (1906); da Bahia, do Rio 
Grande do Norte, do  Espírito Santo e de Santa Catarina (1908); do Mato Grosso (1910); de Sergipe 
(1911); da Paraíba (1916) e do Piauí (1922) e somente foram extintos em 1971, com a promulgação da 
Lei 5.692 (VIDAL, 2006, p. 7). 

O Grupo Escolar Joaquim Correia foi fundado pelo decreto estadual de nº  234 de 10 de 
novembro de 1910 na então Vila de Pau dos Ferros e em um contexto que a educação destacou-se entre 
os alvos preferenciais do Estado, passando a ser tratada como instrumento capaz de viabilizar, por meio 
de ordenamentos, a legitimação política da República. Dessa forma, a escola primária era vista como um 
dever do Estado e um direito do cidadão. Vemos a tabela 1:  
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Tabela 1 - Índices de analfabetismo da população brasileira para pessoas de todas as idades 

Especificações 1890 1900 1920 

Total 14.333.915 17.388.434 30.635.605 

Sabem ler e escrever 2.120.559 4.448.681 7.493.357 

Não sabem ler e escrever 12.213.356 12.939.753 23.142.248 

% de analfabetos 85 75 75 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Anuário Estatístico do Brasil, 1936 

 

Conforme Araújo (1982), no Rio Grande do Norte, em 1889, para uma população de 295.000 
habitantes, o Estado possuía 152 escolas oficiais, sendo oitenta e oito masculinas, sessenta femininas e 
quatro mistas. A matrícula era composta por 5.080 alunos: 3.175 masculinos e 1.905 femininos. O que 
equivalia a 1,7% da população norte-rio-grandense frequentavam a escola pública.  

O Grupo Escolar Joaquim Correia (ver figura 01) foi construído e instalado nas primeiras 
décadas do século XX, no contexto da reforma da instrução pública de 1907,  Lei n. 249, de 22 de 
novembro de 1907, que autorizou o governo “[...] a reformar a instrução pública, dando 
especificamente ao ensino primário moldes mais amplos e garantidores de sua proficuidade” (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1907, p. 5) 

Figura 1 – Largo do Grupo Escolar Joaquim Correia [1930?] 

 
Fonte: Acervo de Patrícia Gurge 

 

A historiografia local relaciona a construção do prédio, ainda hoje soerguido e acolhendo, 
atualmente, o Centro Cultural Joaquim Correia, a iniciativa de Joaquim José Correia que viria a ser o 
patrono desse Grupo Escolar. (FERNANDES, 2002). Segundo Fernandes (2002, p. 95) a construção do 
Grupo Escolar, iniciada em 1908, deu-se “[...] de acordo com as exigências da higiene e da pedagogia 
[...]” sendo amplo, sólido e confortável. Em 25 de janeiro de 1911, o referido grupo foi inaugurado “[...] 
entre as mais vivas demonstrações de regozijo e de entusiasmo.” (BARRETO, 1987). Participaram da 
solene inauguração Anfilóquio Câmara, inspetor de ensino, representante do então Governador do 
Estado Alberto Maranhão, Joaquim Correia como patrono e chefe político de Pau dos Ferros, 
autoridades civis e religiosas.  

                 O Grupo Escolar Joaquim Correia iniciou suas atividades ofertando o ensino elementar 
masculino e o feminino, contando com os seguintes professores: Orlando Correia, Idalina Curjão. Como 
diretor do referido grupo estava Orlando Correia, filho de Joaquim Correia e diplomado em Direito.  
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Em setembro do mesmo ano foi instalado o ensino infantil misto, tendo como professora 
Maria Luiza de Lavor Aires, futura esposa de Orlando Correia. Idalina Curjão e Maria Luiza provinham do 
Estado do Ceará e tinham formação na Escola Normal de Fortaleza.  O ensino infantil misto deixou de 
ser ofertado em 1915 e, o Grupo Escolar passou para o regime de escolas isoladas até a década de 1930, 
quando é implantado a Escola Noturna (1936) e o Curso Complementar (1937). (FERNANDES, 2002). 

Esse Grupo Escolar estabelecia com a cidade uma íntima relação, pois acolhia as crianças e 
jovens pau-ferrenses para uma formação pautada nos saberes do ler, escrever e bem contar. Para tanto, 
a arquitetura do prédio contava com quatro salas amplas e arejadas e um conjunto de mobílias como 
carteiras, birôs e quadros-negros. Anos mais tarde, em 1938, seria instalada uma biblioteca que 
continha 800 volumes doados pelo Instituto Nacional do Livro. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelas tessituras da escrita da história buscamos indícios da história dessa instituição, o Grupo 
Escolar Joaquim Correia que fora retratada nas obras de José Jácome Barreto, Pau dos Ferros: história, 
tradição e realidade e de João Bosco Queiroz Fernandes, Joaquim José Correia – líder oestano.  

A escrita da história da educação de Pau dos Ferros demarcada pela grafia de José Jácome 
Barreto e João Bosco Queiroz Fernandes estabelecem a relação de Joaquim José Correia como líder 
oestano e responsável pela construção do Grupo Escolar e grafam essa instituição como o espaço 
educativo de maior notoriedade em toda a primeira década do século XX. 

Assim, o Grupo Escolar Joaquim Correia foi retratada pela historiografia como instituição que 
educou a infância pau-ferrense pelo ensino feminino, masculino e infantil misto, pela prática de escrita e 
leitura, por atividades cívicas e patrióticas que atentavam para uma cultura escolar e uma cultura de 
escola que envolviam um entendimento amplo de cultura voltado às culturas de grupo e do cotidiano. 
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RESUMO 

 Este texto é parte da pesquisa que analisa o processo de formação do trabalhador desenvolvido 
no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, Campus São Luís 
- Monte Castelo. Visa compreender o movimento que historicamente tem marcado as relações capital-
trabalho, impactando nas políticas educacionais de formação do trabalhador. A partir das contribuições 
teóricas de Antunes (1999), Cunha (2000), Kuenzer (2000), Marx (1987), Mészáros (2008), Ramos (2006), 
Salm (1979), Shiroma (2007), dentre outros que desenvolvem estudos para análise da realidade que se 
deseja desvelar. Um recorte histórico aqui é feito no intuito de pôr a vista as possibilidades e limites das 
políticas de educação profissional, com ênfase nos cem anos de atuação do Instituto Federal do 
Maranhão. O percurso metodológico dialético empreendido compreende análise bibliográfica e 
documental. Nessa perspectiva, apresenta reflexões acerca da dinâmica acelerada do desenvolvimento 
científico e tecnológico, que vem provocando grandes impactos na sociedade brasileira, discutindo as 
possibilidades e limites dos cem anos de atuação do IFMA na formação para o trabalho.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos anos 70, a intensificação e reestruturação da produção e do trabalho implicaram uma 
modernização tecnológica no processo produtivo, bem como, uma renovação das concepções que 
fundamentam as práticas produtivas das organizações. Essas transformações visavam, entre outros, 
reporem o projeto de dominação da sociedade, abalado pelos questionamentos aos mecanismos de 
controle social.  

Assim, à medida que o capitalismo começava a dar sinais de um quadro crítico, são traçados 
panoramas para promover a reorganização do processo produtivo e a mundialização do capital, com 
vistas a possibilitar ao capital o instrumental necessário para tentar repor seus patamares de 
acumulação anteriores, especialmente, no período pós-45 (ANTUNES, 1999, p. 31-36).  

Em decorrências disso, o capital passa a deflagrar inúmeras alterações na produção, por meio da 
constituição de formas de acumulação flexível, de gestão organizacional, de avanço tecnológico, 
modelos alternativos de organização da produção, destacando-se o “toyotismo”, conhecido como 
modelo japonês. Contudo, esse processo de modernização tecnológica no interior das organizações não 
vai ocorrer de forma homogênea, encontrando-se ainda hoje, setores que empregam tecnologias de 
ponta ao lado de outros que ainda não contam com um mínimo de modernização tecnológica.  

A partir dessa compreensão, compartilha-se da ideia que as qualificações profissionais são 
determinadas pelas condições objetivas de cada sociedade que, de acordo com sua natureza vai 
requerer uma modificação do trabalho e, consequentemente, “maior versatilidade do trabalhador”, 
como afirma Marx (1987, p. 558), sendo uma questão crucial “[...] substituir o indivíduo parcial, mero 
fragmento humano que repete sempre uma operação parcial, pelo indivíduo integralmente 
desenvolvido para o qual as diferentes funções sociais não passariam de formas diferentes e sucessivas 
de sua atividade”.  

Nessa perspectiva, as mudanças político-econômicas a partir dos anos 70, acarretaram que as 
diferentes organizações passassem a considerar a formação por competências como fator de 
produtividade e competitividade frente às exigências do mundo do trabalho. Nesse contexto, busca-se 
compreender como essas mudanças afetaram a educação profissional, especialmente, no contexto dos 
cem anos de atuação do Instituto Federal do Maranhão - IFMA.   

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM FOCO: perspectiva e limites históricos 

A ideia que a inserção no “mundo do trabalho” pressupõe a passagem por um processo de 
formação escolar, é vista com naturalidade em nossos dias, no entanto, essa compreensão mais 
dissimula do que explicita a relação trabalho e educação. Contudo, ela é fundamental para a definição 
dos princípios norteadores da práxis de uma Instituição de Educação Profissional, consubstanciados nos 
seus projetos pedagógicos.  

Constituída no curso de um processo histórico, essa relação é um fenômeno recente, 
consolidando-se com a Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII, quando inicia 
na Inglaterra a mecanização industrial, que por sua vez, promove o desvio do acumulo de capital das 
atividades do setor comercial para o setor industrial (DIAS, 2004, p. 34).  

O tardio estabelecimento da vinculação entre trabalho e educação é perfeitamente 
compreensível, considerando-se as relações sociais próprias das sociedades antiga e medieval. Por outro 
lado, é factível entender que o vínculo entre trabalho produtivo e educação seja contemporâneo da fase 
inicial do capitalismo, modelo de produção onde a liberdade de mercado assume valor quase absoluto, 
baseado em valores, ideias, teorias, símbolos e instituições, entre as quais se destaca a escola, como 
espaço de produção e reprodução de conhecimentos, atitudes, na forma de “aparelho ideológico”, 
 noção apresentada por Louis Althusser: “[...] pensamos que o Aparelho Ideológico de Estado 
que foi colocado em posição dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de 
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classes política e ideológica contra o Aparelho Ideológico de Estado dominante, é o Aparelho Ideológico 
escolar” (ALTHUSSER, 1974, p. 60). Mas, ressalta-se que “como aparelho ideológico a escola não está 
sujeita apenas às manipulações da burguesia” (SALM, 1979, p. 33).  

Nesse sentido, no tocante a relação trabalho e educação coincidir com o desenvolvimento 
capitalista, argumentar-se que as próprias características desse modo de produção seriam favoráveis ao 
surgimento da necessidade de formação do trabalhador. Isso aconteceria porque esse modelo 
produtivo, além de requerer adestramento mínimo da linha de produção, precisa contar com um 
quadro de gerência e de supervisão bem preparado.  

Dessa forma, Salm (1979, p. 35-36) chama atenção para a existência de uma contradição entre “o 
objetivo de democratização das oportunidades educacionais” por um lado e a “adequação ao mercado 
de trabalho”, por outro. Em sua opinião, ao atender ao primeiro, não se atenderá ao segundo, pois o 
mercado requer um mínimo de educação para a maioria e o máximo para a minoria. Não resolvendo o 
impasse da separação dos mundos do trabalho e da educação.  

Não causa estranheza, portanto, o fato de que a educação profissional tenha ficado durante 
séculos a cargo das universidades, responsáveis pela preparação das classes dirigentes, dos profissionais 
liberais, dos funcionários das médias gerências e dos representantes da burocracia. A escola passou a 
ser reconhecida, ao longo da história, como “apêndice” da empresa, “como se fosse um departamento 
produtor de mão-de-obra qualificada” (SALM, 1979, p. 28).  

E assim, o ensino técnico no Brasil se apresentou ancorado ao desenvolvimento baseado no 
modelo industrial estabelecido a partir da primeira metade do Século XX, e a sua relação com as 
instituições de educação profissional como espaço estratégico de qualificação da mão-de-obra, refletia a 
identidade e a concepção da “escola técnica brasileira”, percebida como resultado do movimento da 
correlação de forças entre a opção por uma educação profissional e tecnológica pautada na estrita 
necessidade do capital e, por outra, firmada no conhecimento propedêutico4, como forma de acesso ao 
Ensino Superior.  

Essas configurações acarretaram ao Brasil uma formação de trabalhadores caracterizada por essa 
dualidade estrutural, que demarcaria a trajetória educacional dos que iriam desempenhar funções 
intelectuais ou instrumentais no processo produtivo, em decorrência de relações de classes que 
procuravam definir posições diferenciadas no mundo da produção e das relações sociais.   

2.1 Um Centenário de Histórias do IFMA, Campus São Luís – Monte Castelo 

O percurso histórico do IFMA Campus São Luís Monte Castelo se consubstancia na própria história 
da educação profissional no Maranhão, tendo em vista que o passado é “uma dimensão permanente da 
consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da sociedade 
humana”, ou ainda que “o passado continua a ser a ferramenta analítica mais útil para lidar com a 
mudança constante, mas em uma nova forma” (HOBSBAWM, 1998, p. 23, 30).  

Nessa perspectiva, faz-se referência ao ensino de ofícios instituído no Maranhão em 1841, pelo 
então Presidente da Província Dr. João Antônio Miranda, quando enviou à Assembléia Legislativa 
mensagem criando a Casa dos Educandos Artífices, objetivando desviar os jovens dos caminhos dos 
vícios e proporcionando à Província trabalhadores e artífices (IFMA, 2010).  

Por meio do Decreto n° 7.566/1909, foram criadas, nas capitais dos Estados, as Escolas de 
Aprendizes Artífices. À semelhança de 18 outras, a Escola de Aprendizes Artífices do Maranhão foi 
instalada em 1910, no dia 16 de janeiro, com o objetivo de formar operários e contramestres. Contou 
com uma matrícula inicial de 74 alunos, entre 10 e 13 anos de idade, sendo que apenas 56 a 
frequentaram em seu primeiro ano de funcionamento. Na época foram oferecidos 06 cursos (Primeiras 
Letras, Desenho, Profissão de Sapateiro, Marceneiro, Alfaiate e Ferreiro) e o primeiro diretor foi José 
Barreto da Costa Rodrigues.  
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Por 32 anos funcionou no antigo prédio dos Educandos Artífices no bairro do Diamante, edifício 
construído no ano de 1813. Muito fizeram as autoridades competentes no sentido de o adaptarem 
convenientemente, sendo gastos, entre 1910 e 1930, CR$ 315.236,20, com a conservação do edifício e 
aquisição de máquinas e mobiliários (IFMA, 2010).  

Em 1936, identificou-se o registro do lançamento da pedra fundamental da Escola, na Avenida 
Getúlio Vargas, local hoje onde está instalado o IFMA. Em 1937, passa à denominação de Liceu Industrial 
de São Luís, sendo desvinculado do Ministério da Agricultura e subordinado ao Ministério da Educação e 
Saúde Pública, passando a ministrar ensino profissional em nível de primeiro ciclo. Assim a escola, de 
1914 a 1944, diplomará 97 alunos, sendo que a maior turma desse período foi de 10 alunos, em 1917 
(IFMA, 2010, p. 12).  

Com a Lei Orgânica do Ensino Industrial – Decreto-Lei nº 4.073/1942 – surgem as Escolas Técnicas 
Industriais, o que possibilita estender o ensino industrial ao segundo ciclo, garantindo aos portadores de 
diplomas de cursos técnicos o ingresso nas escolas superiores, como forma de articulação entre a 
aprendizagem profissional e outras modalidades de ensino, derrubando o preconceito de que servia 
apenas para os “desfavorecidos” da sorte. Através do Decreto-Lei n° 4.127/1942, foram estabelecidas as 
bases da organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial e instituídas as escolas 
técnicas federais, entre elas a Escola Técnica de São Luís (IFMA, 2010; SHIROMA, 2007; CUNHA, 2000).  

A nova organização administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial é determinada pela 
Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, que garante autonomia didática, financeira e administrativa às 
Escolas Técnicas, as quais passaram a ser administradas por um Conselho de Representantes, a quem 
cabia a escolha de seu diretor, havendo também um Conselho de Professores como órgão de direção 
didático-pedagógica.  

Em 1961, funcionavam ainda os Cursos Técnicos de Estradas e de Agrimensura, com uma 
matrícula de 18 e 35 alunos, respectivamente. Nesse ano, entrou em funcionamento o curso de 
Mecânica de Automóveis. Ao lado dos Cursos Industriais Técnicos, funcionavam os Cursos Industriais 
Básicos: Mecânica de Máquinas (34 alunos matriculados); Máquinas e Instalações Elétricas (50 
matrículas); Serralheria (23); Marcenaria (14); Alfaiataria (19) e Artes do Couro (9). Nesse ano, 
contavam-se 141 alunos da 1ª série em rodízio nas diversas oficinas. A matrícula geral era de 344 
alunos, sendo 290 nos Cursos Industriais Básicos e 53 nos Cursos Industriais Técnicos, dos quais 180 
achavam-se no regime de internato, enquanto os demais no de semi-internato. Para atender a esses 
alunos, havia 47 funcionários técnicos e administrativos e 18 professores de Cultura Geral, 16 de 
Práticas de Oficina e 7 de Práticas Educativas.  

Por meio da Portaria nº 239/65 de 03 de setembro, segundo disposto na Lei nº 4.795, de 20 de 
agosto de 1965, passou a instituição a ser denominada Escola Técnica Federal do Maranhão.  

Vale ressaltar a ampliação do Órgão no Estado, com a criação da Unidade de Ensino 
Descentralizada de Imperatriz - UNEDI, cujos primeiros cursos foram implantados em 1987.  

Em 1989, a Escola Técnica Federal do Maranhão, através do Decreto nº 97.561, de 2 de março, foi 
autorizada pelo Governo Federal a implantar e desenvolver cursos superiores de graduação. 
Posteriormente, à semelhança dos Centros Federais de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná, e através da Lei nº 7.863/1989, a Escola Técnica Federal do Maranhão é transformada 
em Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (BRASIL, 2010a).  

Em 2008, no bojo das políticas para Educação Profissional e Tecnológica em curso no país, foram 
criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia dentro da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica. Como se afirmou anteriormente, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério 
da Educação que criou os Institutos Federais, entre eles o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão, mediante integração do CEFET-MA e das Escolas Agrotécnicas Federais do 
Maracanã, Codó e São Raimundo das Mangabeiras, autarquia com atuação no Estado do Maranhão, 
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detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, com 
sede em São Luís (BRASIL, 2009).  

Nesse sentido, a conjuntura histórica atual da educação profissional brasileira assume valor 
estratégico para o desenvolvimento nacional resultante das transformações ao longo das últimas 
décadas na Rede Federal, cuja visibilidade social apenas recentemente começou a tomar forma com os 
esforços para a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e com a intensificação 
e diversificação das atividades, visando atender os níveis de ensino Básico, Técnico, Tecnológico e de 
Pós-graduação Stricto e Lato Sensu, além dos mais diferenciados públicos nas modalidades: presencial, 
semi-presencial e a distância.  

O processo de expansão da Rede Federal tem como proposta até 2010 alcançar a marca de 354 
unidades (ver Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Mapa da Expansão da Rede Federal até 2010 
 
Destacam-se dois momentos como fundamentais nesse processo: primeiramente, com a 

publicação da Lei nº 11.195 em 2005, promovendo o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 novas unidades de 
ensino (BRASIL, 2010b). Depois em 2007, o lançamento da segunda fase do Plano de Expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como meta entregar à população mais 150 novas 
unidades, perfazendo um total de 354 unidades, até o final de 2010, cobrindo todas as regiões do 
território nacional, oferecendo cursos de qualificação, de ensino técnico, superior e de pós-graduação, 
sintonizados com as necessidades de desenvolvimento local e regional do país.  

Um aspecto muito importante a considerar é a confiança e consequente aproveitamento da mão-
de-obra qualificada pelas unidades educacionais da Rede, como estagiários ou, posteriormente, 
funcionários em grandes empresas, assim como em outras de pequeno ou médio porte, refletindo a 
busca de parcerias frutíferas entre a Rede, o setor produtivo e a comunidade.  

A história da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está fundamentada numa 
construção de 100 anos, cujas ações iniciais eram instrumento de uma política voltada para as “classes 
desprovidas” e hoje se configura como uma importante estrutura para que todas as pessoas tenham 
efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. Esse elemento é, por bem dizer, o diferencial 
para a identidade social particular dos agentes e instituições envolvidos num contexto, cujo fenômeno é 
decorrente da história, do papel e das relações que a Educação Profissional e Tecnológica estabelece 
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com a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos 
desejos de transformação dos atores nela envolvidos.  

A Educação Profissional e Tecnológica desponta como parte integrante de um projeto de 
desenvolvimento nacional, sendo convocada não só para atender às novas configurações do mundo do 
trabalho, mas, igualmente, para contribuir no sentido da elevação da escolaridade dos trabalhadores.  

Assim sendo, o IFMA contará com o maior número de Campi a serem implantados até 2010 em 
todo o país, com a previsão de implantação de 18 Campi e 02 Núcleos, objetivando colaborar para a 
manutenção da tradição de Instituição referencial de ensino no Estado do Maranhão, consolidando o 
processo de expansão da Rede Federal (ver Figura 2):  
 

 
Figura 2 - Mapa da Presença do IFMA no Maranhão 

 
Destaca-se agora que a expansão dos Institutos Federais, antes de qualquer coisa, deverá 

priorizar a proposta de uma escola comprometida com uma sociedade mais justa, ressaltando a 
valorização da educação e das instituições públicas, para além da estrutura institucional estatal e dos 
processos de gestão, mas, principalmente, na dimensão política, em virtude de uma educação 
profissional como política pública (PACHECO, 2009, p. 13).  

Nesse contexto, indica-se o que Kuenzer (2001, p. 34) indica acerca dos novos desafios para o 
Ensino Médio e a Educação Profissional, tendo como base um novo principio educativo, uma 
“concepçãoque articule formação cientifica e sócio histórica à formação tecnológica”, possibilitando o 
domínio de métodos e processos de trabalho, como forma de superação da ruptura historicamente 
determinada entre uma escola que ensina a pensar por meio do domínio teórico metodológico do 
conhecimento socialmente produzido e acumulado, e uma escola que ensine a fazer, através da 
memorização de procedimentos e desenvolvimentos de habilidades psicofísicas.  

Neste sentido, apresentam-se estas questões teóricas e conceituais acerca da tarefa da escola de 
formar “novos” trabalhadores, refletindo as exigências do seu tempo, como sinaliza Pistrak (2000, p. 
29), a escola “sempre esteve a serviço das necessidades de um regime social determinado e, se não 
fosse capaz disso, teria sido eliminada como um corpo estranho inútil”.  

No entanto, torna-se fundamental compreender, que a estrutura organizacional procura 
responder as demandas da dinâmica capitalista de produção, que passa a exigir um processo formativo 
que integre ensino profissional e propedêutico, como estratégia alinhada à lógica de mercado.  
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Em relação às inúmeras alternativas que surgem dentro da lógica empresarial, Ferretti (1997, p. 
229) alerta para o chamado “modelo de competência”, proposta que visa orientar a formação de 
recursos humanos compatível com a organização do trabalho que lhe convém. Tal conceito é usado em 
substituição ao de qualificação profissional (e, às vezes, usado como seu sinônimo), mas com 
conotações diferentes, na medida em que enfatiza menos a posse dos saberes técnicos e mais a sua 
mobilização para a resolução de problemas e o enfrentamento de imprevistos na situação de trabalho, 
objetivando maior produtividade com qualidade.  

Ramos (2006, p. 54) destaca o conceito de qualificação, o qual exige que o sujeito seja enfocado, 
tendo em vista à objetividade das relações sociais em que está inserido, “[...] a qualificação depende 
tanto das condições objetivas de trabalho quanto da disposição subjetiva por meio da qual os 
trabalhadores coletivos, como sujeitos ativos, constroem e reconstroem sua profissionalidade”.  

Assim, percebe-se que sociedade exige novas formas de mediação entre o homem e o 
conhecimento, que já não se esgotam no trabalho6 ou na memorização de conteúdos ou formas de fazer 
e de condutas e códigos éticos rigidamente definidos pela tradição taylorista/fordista, “[...] 
compreendida não só como forma de organização do trabalho, mas da produção e da vida social, na 
qualidade de paradigma cultural dominante nas sociedades industriais modernas” (KUENZER, 2000, p. 
19).  

Pois, o novo tipo de produção demanda um novo tipo de homem, com novas competências, 
tendo como fundamento a fragmentação, que tanto as relações sociais e produtivas como a escola, 
educam para esta divisão (KUENZER, 2005, p. 79).  

Para Zarifian (2003) competência pode ser sintetizada como a capacidade que os trabalhadores 
têm de enfrentar situações e acontecimentos próprios de um campo profissional, com iniciativa e 
responsabilidade, guiados por uma inteligência prática e coordenando-se com outros atores para 
mobilização de suas próprias capacidades.  

Por outro lado, Ramos (2006, p. 158) aponta que “a noção de competência torna-se um código 
privilegiado [...] porque se presta às análises dos processos de trabalho e, por suposto, deve conseguir 
levar para os currículos escolares os conteúdos reais do trabalho, aproximando mundo da escola e 
mundo da produção”.  

Dessa forma, é preciso considerar o fato de não percebemos evidências efetivas, em nosso país, 
de estratégias formativas que tenham a educação como fator central face as planos de desenvolvimento 
nacional. Sendo necessária, a realização de reflexões profundas que contemplem teorias críticas da 
educação e atuantes no processo formativo abrangendo a totalidade do ser humano.  

 Outrossim, que busquem a superação dos enfoques assistencialistas e economicistas da 
educação profissional em nosso país. E como análise das condições do país frente às situações 
econômicas conclui-se que é preciso fortalecer as políticas de geração de emprego, que vem sendo 
tratadas “[...] através de medidas relativamente frágeis, que visavam conter, e não reverter, a crise do 
emprego e que não punham em discussão a qualidade do emprego criado ou mantido” (SILVA, 1999, p. 
103).  

É importante ressaltar que as modificações ocorridas no mundo do trabalho, a partir da década 
de 1980, nos países de capitalismo avançado, foram tão intensas que segundo Antunes (2008, p. 23) 
“[...] a classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua 
materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento 
destes níveis, afetou a sua forma de ser”.  

Com a pretensão de desenvolver uma discussão em torno dessas mudanças e suas consequências 
possíveis e visualizáveis na relação escola-mundo do trabalho se delineiam essas linhas. Sendo, 
portanto, necessário analisar “as múltiplas determinações” que dificultam a implantação de uma 
alternativa educacional que “rompa com a lógica do capital”.  
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De fato, não é essa uma tarefa fácil, entretanto, torna-se ingente como enfatiza Mészáros (2008, 
p. 55) “[...] reivindicar uma educação plena para toda a vida, para que seja possível colocar em 
perspectiva a sua parte formal, a fim de instituir, também aí, uma reforma radical”.  

Os processos desencadeados no mundo do trabalho apontam para uma nova forma de relação 
com o espaço escolar, na qual o processo de “saber-fazer”, determinado com base em processos 
técnicos simplificados, passam a ser substituídas por ações que articulem conhecimento científico, 
tornando-se “[...] uma das principais características da sociedade do conhecimento, ou pós-industrial: 
uma nova relação das pessoas com a ciência” (RAMOS, 2006, p.132).  

Nessa perspectiva, o IFMA tem como desafio formar novos trabalhadores, dotados de uma série 
de conhecimentos não só técnicos, mas também científicos, políticos, culturais que possibilitem a 
operacionalização de inovações tecnológicas e organizacionais.  

3. CONCLUSÃO 

A tarefa de investigar o processo de formação voltada para a formação do trabalhador, que se 
desenvolve no contexto do IFMA São Luís – Monte Castelo implica repensar o processo formativo numa 
perspectiva de avançar, mesmo com todas as adversidades, na direção de uma formação profissional 
básica, unitária, politécnica, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de 
todos e condição da cidadania efetiva.  

Deve-se entender essa formação profissional como processo voltado para a constituição não 
apenas de técnicos, mas de dirigentes, conforme a proposição de Gramsci (1979), tendo como bandeira 
a luta pelo acesso, não só aos conhecimentos científicos considerados como fundamentos para a prática 
profissional, mas a todos aqueles que constituem o “acervo construído historicamente”.  

Para essa tarefa, procurou-se analisar a relação escola-empresa na formação de novas 
competências dos Técnicos em Edificações do IFMA. Buscou-se ainda compreender, à luz das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, a concepção que fundamenta essa relação escola-empresa adotada pelo IFMA, 
levando em consideração o reconhecimento do trabalho dessa Instituição como referência de ensino no 
Estado do Maranhão.  

Corrobora-se, assim, que o desenvolvimento de uma formação profissional se apresenta como um 
desafio para o trabalhador de articulação da sua capacidade instrumental as capacidades de pensar, de 
criar, de refletir, de planejar.  

Para tanto, acredita-se que a construção de um novo projeto educativo deverá articular as 
finalidades de uma educação para a cidadania e para o trabalho, com base em uma concepção de 
formação humana que, de fato, tome por princípio a construção da autonomia intelectual e ética, por 
meio do acesso ao conhecimento científico, tecnológico e sócio-histórico e ao método que permita o 
desenvolvimento das capacidades necessárias à aquisição e à produção do conhecimento.  

Desse modo, as novas configurações que se desenham, apesar dos limites e contradições que 
apresentam, acenam novas possibilidades para a formação do trabalhador, possibilitando assim, a 
construção de um paradigma de educação tecnológica mais compatível com as demandas do mundo do 
trabalho e com o exercício da cidadania. Portanto, não se pode perder de vista, que é também no 
interior das práticas educativas de cada instituição formadora, que a formação profissional se consolida, 
seja para ratificar a continuidade de uma profissionalização estreita e fragmentada, ou para gestar outra 
direção, vinculada às demandas e necessidades dos sujeitos que vivem do trabalho.  
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RESUMO 

 Na medida em que a população aumenta, conseqüentemente o espaço geográfico diminui. Esse 
crescimento populacional somado ao aumento do poder econômico da população muito contribui para o 
aumento na produção dos resíduos sólidos domésticos.  O objetivo dessa pesquisa foi investigar a 
percepção de consciência ambiental dos cidadãos que moram na localidade da Praça das Palmeiras, no 
bairro Saci, no município de Teresina, capital do Estado do Piauí acerca dos problemas socioambientais 
ocasionados pelo acúmulo de resíduos sólidos domésticos. A referida pesquisa foi aplicada em 
estabelecimentos (igreja, academia e escola) próximos a Praça das Palmeiras, no bairro Saci, no 
município de Teresina, capital do Estado do Piauí. Foram coletados, analisados, avaliados, os dados dos 
cidadãos que moram na localidade. O questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa teve como finalidade 
investigar a conscientização e avaliação dos conhecimentos em relação a coleta seletiva e resíduos sólidos 
domésticos. Foram aplicados 30 questionários contendo questões fechadas, sendo que algumas questões 
eram do tipo Escala Likert. É necessário que nas cidades a coleta seletiva seja desenvolvida através de 
uma conscientização ambiental e para isso, devem ser efetivados programas de educação ambiental que 
enfatizem as problemáticas causadas pela geração do lixo, bem como a importância da sua separação na 
fonte para posterior reciclagem e reutilização dos mesmos e, principalmente, medidas para redução da 
geração de lixo. Conclui-se que a prática da educação ambiental proporcione a formação da população 
local para que tenha como preocupação os problemas socioambientais do acúmulo de resíduos sólidos 
domésticos numa perspectiva voltada para a sustentabilidade econômica e social. 

 

 

 

Palavras-chave:conscientização ambiental, coleta seletiva, sustentabilidade, resíduos sólidos domésticos,  
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1. INTRODUÇÃO 

Na medida em que a população aumenta, consequentemente o espaço geográfico diminui. Esse 
crescimento populacional somado ao aumento do poder econômico da população muito contribui para o 
aumento na produção dos resíduos sólidos domésticos (RSD), proporcionando um grande desequilíbrio 
ecológico, daí tornando a reciclagem essencial para a sobrevivência harmoniosa do homem com a 
natureza (ALVES, 2009, p. 14) 

E dessa forma com Penatti e Silva (2008) sugere que a coleta seletiva é o principal e mais 
simples sistema de controle desse problema ambiental da sociedade: os resíduos sólidos domésticos. O 
lixo gerado pela população nas suas mais complexas áreas de atuação causa enormes dificuldades na 
forma de disposição e tratamento final. A coleta seletiva é considerada com uma forma de preparo dos 
materiais para uma destinação diferenciada dos resíduos potencialmente recicláveis, reduzindo, desta 
forma, o encaminhamento para locais impróprios e sem a mínima estrutura para a sua disposição final, 
como lixões a céu aberto ou terrenos baldios.  

Esta pesquisa teve por finalidade refletir acerca da conscientização da população local, numa 
perspectiva sustentável, acerca da redução da quantidade e do potencial poluidor dos resíduos sólidos 
domésticos, e que pela prática da coleta seletiva e da reciclagem desses resíduos proporcionem, por 
exemplo, a economia de energia nos processos produtivos; água; matéria prima; diminuição da poluição 
dos lençóis freáticos e dos rios; aumento da vida útil dos aterros sanitários; comercialização e geração de 
trabalho e renda; bem com ações governamentais para implementação e implantação de políticas públicas 
quanto a importância da coleta seletiva e da reciclagem. 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar a percepção de consciência ambiental dos cidadãos que 
moram na localidade da Praça das Palmeiras, no bairro Saci, no município de Teresina, capital do Estado 
do Piauí acerca dos problemas socioambientais ocasionados pelo acúmulo de resíduos sólidos 
domésticos. 

 

 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Entende-se por Educação Ambiental 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 a sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. (lei 9.795,de 27 de abril de 1999, Capítulo I.Art.I.). 

De acordo com Costa (2004, p.221): 
A Educação Ambiental trata-se do processo de aprendizagem e comunicação de 
problemas relacionados à interação dos homens com seu ambiente natural. É o 
instrumento de formação de uma consciência por meio do conhecimento e da reflexão 
sobre a realidade ambiental

Reigota (1994) considera a Educação Ambiental acima de tudo como uma educação política, 
que prepara o cidadão para a autogestão e para a reivindicação de justiça social e de ética nas relações 
humanas e com a natureza. O primeiro passo segundo o autor, é o conhecimentodas concepções de meio 
ambiente das pessoas envolvidas no processo.

Despertar a consciência ambiental nos indivíduos é fundamental na perspectiva de mudança de 
postura de que os resíduos sólidos não têm valor. Por isso é importante trabalhar educação ambiental no 
processo educativo a fim de sensibilizar e conscientizar a respeito da utilização dos resíduos sólidos.  
Como aponta Cavalheiro (2008, p.20) 
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Disseminar uma consciência, que proporcione uma visão mais ampla do que 
representam essas atitudes em termos de educação ambiental, é fundamental na 
perspectiva de reverter à concepção de utilidade e valor dos resíduos sólidos. Daí a 
importância da educação ambiental no processo educativo a fim de conscientizar e 
sensibilizar a respeito da utilização dos resíduos sólidos, propiciando assim alterações 
nas normas de convivência da escola, contribuindo para a construção de uma concepção 
mais ecológica com relação a separação, acondicionamento, coleta, remoção e destino 
final dos resíduos sólidos produzidos no ambiente escolar. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004), resíduos sólidos são:
“...todos aqueles resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos que resultam das atividades 
industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas e de serviço de varrição. 
Incluem-se também os lodos das Estações de Tratamento de Água - ETA´s e Estações 
de Tratamento de Efluentes - ETE´s, os resíduos gerados em equipamentos e instalações 
de controle de poluição e determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face de melhor tecnologia 
disponível.”

Para Bigone e Povinelli (1999, p. 1):  
Resíduos sólidos são todos aqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que 
resultam da atividade da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, de serviços, de varrição agrícola. Incluem-se lodos de ETAS (Estações de 
Tratamento de Água) e ETES (Estações de Tratamento de Esgotos), resíduos gerados 
em equipamentos e instalações de controle da poluição, e líquidos que não possam ser 
lançados na rede pública de esgotos, em função de suas particularidades.

Os resíduos sólidos domiciliares, que são os gerados nas residências, ou mesmo quando gerados 
em outras atividades possuem características comuns aos gerados nos lares. São compostos 
principalmente por matéria orgânica, papel, plástico, metais, vidros e outros materiais (PHILIPPI 
JÚNIOR & AGUIAR, 2005). 

Com o considerável aumento da consciência ecológica das populações urbanas, surgiram 
diversas alternativas para se aproveitar os produtos contidos no lixo urbano. No caso dos resíduos sólidos 
domésticos ou urbanos as principais alternativas restringem-se a implementação de programas de coleta 
seletiva em áreas ou bairros selecionados das cidades, nos quais podem ser aproveitados vidros, plásticos, 
metais e papéis (RIBEIRO & BESEN, 2007). 

Através da coleta seletiva, o lixo gerado pelo consumo de produtos da população é coletado e 
separado. A coleta seletiva pode ser domiciliar (ou porta-a-porta), com os recicláveis separados 
previamente na residência do gerador do resíduo ou por entrega voluntária, na qual conjuntos de 
containers (postos de entrega voluntária ou local de entrega voluntária) são instalados em locais 
estratégicos para depósito dos materiais recicláveis pela população (RUBERG, AGUIAR E PHILIPPI 
JR., 1998).

Hoje em dia, a reciclagem é uma das formas de diminuir o volume de lixo nos aterros sanitários 
das pequenas e grandes cidades, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população. Estima-
se que diariamente no Brasil sejam produzidas 129 mil toneladas de lixo. Desse total, 40% compõem-se 
de material reciclável, dos quais apenas 2% são reciclados. Do total reciclado, 40% retornam à cadeia 
produtiva enquanto que os restantes 60% são consumidos em queima energética. Esses dados indicam que 
apesar do incremento ocorrido nas atividades de reciclagem no Brasil nos últimos anos, o nível 
quantitativo dessas atividades corresponde apenas a uma fração mínima do seu potencial. 
(GONÇALVES, 2006). 

 

05470546



3. METODOLOGIA 

A referida pesquisa foi aplicada em estabelecimentos (igreja, academia e escola) próximos a 
Praça das Palmeiras, no bairro Saci, no município de Teresina, capital do Estado do Piauí. Foram 
coletados, analisados, avaliados, os dados dos cidadãos que moram na localidade. O questionário aplicado 
aos sujeitos da pesquisa teve como finalidade investigar a conscientização e avaliação dos conhecimentos 
em relação a coleta seletiva e resíduos sólidos domésticos. Foram aplicados 30 questionários contendo 
questões fechadas, sendo que algumas questões eram do tipo Escala Likert.

Para a tabulação dos dados utilizou-se tanto a abordagem quantitativa. De acordo com Oliveira 
(2007), a abordagem quantitativa significa quantificar dados obtidos através de questionários, entrevistas 
e observações. Os dados foram apurados de forma manual. Utilizou-se a estatística descritiva (padrão de 
contagem e aplicação de percentual). Os dados foram organizados em gráficos feitos no programa Excel.

 

4. RESULTADOS E DICURSSÕES 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a investigação. 
Inicialmente, apresentamos informações referentes ao perfil dos sujeitos da pesquisa e, em seguida, a 
análise das respostas das questões formuladas.

Os dados coletados sobre a caracterização dos sujeitos mostraram o seguinte: a média de idade 
dos 30 entrevistados é de aproximadamente de 39 anos. É importante ressaltar, que desse total, 10% dos 
entrevistados possuem o Ensino Médio e 20% são graduados.

Sobre a ótica dos sujeitos da pesquisa, a primeira questão do questionário foi referente a  
quantidade de resíduos sólidos domésticos (RSD) são produzidos diariamente em suas casas. De acordo 
com o gráfico 1 cerca de 29% (vinte e nove por cento) são plásticos, 26% (vinte e seis por cento) são 
restos de alimentos, 24% (vinte e quatro por cento) são papéis, 13% (treze por cento) são materiais 
têxteis, 7% (sete por cento) são vidros e 1% (um por cento) são materiais metálicos.

Gráfico 1 – RSD produzidos diariamente em casa

Observa-se que a maior quantidade de RSD são os plásticos que de acordo com Aguiar e 
Philippi (2005, p.275):  

Os plásticos têm tido participação crescente na composição dos resíduos domésticos.[...] 
Nos países mais desenvolvidos, a participação do plástico no lixo é maior, devido aos 
hábitos de consumo. [...] Em termos de uso em nosso cotidiano, a maior parte está na 
fabricação de embalagens em geral; outras aplicações importantes estão na indústria 
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automobilística, fabricação de eletroeletrônicos, utensílios domésticos e brinquedos, na 
construção civil e na indústria têxtil.

Os tipos de plásticos mais encontrados nos resíduos são o poli(cloreto de vinila) (PVC), o 
poli(tereftalato de etileno) (PET), o polietileno de alta densidade (PEAD), o polietileno de baixa 
densidade (PEAD), o polipropileno (PP) e o poliestireno (PS), sendo que o PET corresponde a cerca de 
60% dos resíduos plásticos (Cruz e Zanin, 1999). 

A reciclagem das embalagens plásticas encontrados nos resíduos sólidos domésticos é uma 
alternativa que Forlin e Faria (2002) aponta e que consiste na implementação de processos e técnicas para 
aprimorar o uso de energia, matérias-primas, produtos e materiais utilizados na fabricação de embalagens. 
As indústrias de artefatos plásticos como baldes, cabides, garrafas de água sanitária, acessórios para 
automóveis é o principal mercado consumidor de plásticos reciclado, sendo assim uma rota 
empresarialmente viável e ecologicamente correta.

O outro tipo de RSD mais produzido nas residências são os restos de alimentos. É preciso 
lembrar o grave problema do desperdício de alimentos, que faz do lixo brasileiro um dos mais “ricos” do 
mundo. O desperdício se dá pela forma inadequada de armazenamento e refrigeração, falta de 
planejamento das compras e o não aproveitamento das partes consumíveis dos vegetais como as folhas, 
cascas, flores, talos e raízes. As partes vegetais que são desperdiçadas poderiam ser utilizadas para 
enriquecer a alimentação, porém, a cultura e o preconceito impedem tal uso (SOUZA et al, 2007). 

A fome e o desperdício de alimentos são dois dos maiores problemas que o Brasil enfrenta, 
constituindo-se em um dos paradoxos de nosso país. Como o homem necessita, de qualquer modo, de 
uma alimentação sadia, rica em nutrientes, isto pode ser alcançado com partes de alimentos que 
normalmente são desprezadas. Sendo assim, é importante a utilização de cascas, talos e folhas, pois o 
aproveitamento integral dos alimentos, além de diminuir os gastos com alimentação e melhorar a 
qualidade nutricional do cardápio, reduz o desperdício de alimentos e torna possível a criação de novas 
receitas, como, por exemplo, sucos, doces, geléias e farinhas (GONDIM et al, 2005). 

Os papéis são RSD também produzidos significamente nas residências da região onde os 
sujeitos da pesquisa moram. A Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA, 1998) ressalta 
que entre os papéis consumidos, o maior destaque é para as caixas de papelão ondulado, pois funcionam 
como embalagem de transporte para a quase totalidade das mercadorias comercializadas em 
supermercados, lojas de departamento(magazines) e estabelecimentos fabris. Também são gerados
resíduos de caixas de papelão ondulado nas residências, especialmente as que servem de embalagem de
acondicionamento  de  eletrodomésticos.  Em1997, segundo dados daquela associação, 61,6% dos papéis 
recuperados no Brasil são de “papel ondulado”.

A reciclagem de papel no Brasil tem seu fundamento em questões de natureza essencialmente
econômicas.  Todavia esta vem apresentando um destaque crescente, na medida em que contribui para a 
preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  e  para  a solução da questão da destinação dos lixos 
urbanos (BRACELPA, 1998). De acordo com Bellia (1996) a reciclagem de papel e celulose como forma
de minimizar os impactos ao meio ambiente leva a uma redução de energia para a produção de papel e 
celulose da ordem de 23% a 74%, redução na poluição do ar de 74%, redução na poluição da água em 
torno de 35% e redução de 58% no uso de água. 

Observa-se no gráfico 2 outro dado importante, desse contingente, é que 70% (setenta por
cento) dos sujeitos da pesquisa não separam regularmente os resíduos sólidos em suas casas. Como 
mencionado nos parágrafos anteriores e como bem retrata Luiz (2010) a reciclagem tem desempenhado 
um papel importante em relação ao meio ambiente, pois contribui para a redução do uso de energia, água 
e matéria-prima de origem animal, diminuindo, consequentemente, eventuais impactos ambientais. 

05490548



Gráfico 2 – Separa resíduos em casa

No entanto, para que ocorra o processo de reciclagem de acordo com Adeodato Filho (2007) é 
preciso como ponto de partida a separação dos materiais gerados pós-consumo. A partir deste ponto, 
forma-se uma cadeia produtiva, com diferentes fases e atores até a etapa final qual seja a reutilização dos 
materiais recicláveis como insumo para a produção de novos produtos criados pelas indústrias. Isso 
justifica ainda mais a importância da comunidade separar seus resíduos sólidos domésticos e para isso a 
população deve se conscientizar acerca do assunto.

Observou-se no gráfico 3 que cerca de 80% (oitenta por cento) dos sujeitos se consideram 
pouco ou razoavelmente conscientes acerca da importância da coleta seletiva dos resíduos sólidos 
produzidos em casa. Ressalta-se aqui com relação a conscientização acerca do papel desses sujeitos na 
preservação do meio-ambiente a relevância da educação ambiental cidadão, e para corroborar com isso é 
que Cavalheiro (2008, p. 14) diz: 

A educação é uma forma de transformação social e não apenas um instrumento de 
defesa ambiental e da cidadania. Sendo assim a consciência ecológica está conectada a 
utilização sustentável dos recursos naturais, gerando novos princípios, valores e 
conceitos para uma nova racionalidade, questionando e problematizando os paradigmas 
científicos com base no que foi constituída a civilização moderna. Assim, é possível 
compreender a Educação Ambiental como um processo de construção de valores 
sociais, de conhecimentos e atitudes voltadas para alternativas sustentáveis de 
desenvolvimento, por todos os indivíduos e pela coletividade no decorrer da história.

Gráfico 3 – Conscientização em separa os RSD
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No entanto, segundo Figueiredo (1995), além da coleta seletiva, é necessário que a sociedade 
reconheça que somente a reciclagem não será a única medida para resolver os problemas relacionados à 
destinação do lixo. Para ele, é necessária a redução do consumo, tendo em vista que, intrínseco à 
modernidade, osprodutos se tornam mais “enriquecidos”, face ao seu enorme processo até chegar ao 
consumidor final, sendo eles não reincorporados ao ciclo natural de recomposição dos nutrientes 
utilizados para a sua confecção, ocasionando perdas ambientais. 

E é por isso que Pennati e Silva (2008) afirma que é necessário que nas cidades a coleta seletiva 
seja desenvolvida através de uma conscientização ambiental para todos os envolvidos. E devem ser 
efetivados programas de educação ambiental que enfatizem as problemáticas causadas pela geração do 
lixo pelos consumidores, bem como a importância da sua separação na fonte para posterior reciclagem e 
reutilização dos mesmos e, principalmente, medidas para redução da geração de lixo. 

 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se inferir, inicialmente, que a pesquisa retratou a relevância de se implementar a cultura da 
prática da coleta seletiva dos resíduos sólidos domésticos, no entanto para que isso ocorra é necessário 
trabalhar a questão ambiental referente aos problemas do acúmulo de lixo com o objetivo de mostrar a 
importância da separação dos resíduos sólidos e os benefícios que o mesmo trás para a comunidade local. 

Para a efetividade dessas ações é de fundamental importância de se utilizar meios de 
comunicação, tais como: rádio, televisão, internet, panfletos, palestras, campanhas, gincanas nas escolas e 
na associação da região. Com intuito de informar os impactos ambientais ocasionados pelo o acúmulo 
excessivo de lixo doméstico. Outra ação é a instalação por parte do governo de Postos de Entrega 
Voluntária (PEV) em pontos estratégicos, com grande fluxo de pessoas e de fácil acesso como, por 
exemplo: praças públicas, estabelecimentos comerciais, igrejas, escolas entre outros. 

A reciclagem pode ainda ser a solução de outro problema que abrange todas as cidades 
brasileiras que é a questão do desemprego. Com programas sistematizados de coleta seletiva, parte da 
população brasileira que está à margem do mercado de trabalho pode obter com a prática formal de coleta 
seletiva recursos financeiros, ou seja, o mínimo para suprir suas necessidades básicas com dignidade 
como seres humanos. 

Enfim, conclui-se que a prática da educação ambiental nessa percepção deva incluir a formação 
da população local para que tenha como preocupação os problemas socioambientais do acúmulo de 
resíduos sólidos domésticos numa perspectiva voltada para a sustentabilidade econômica e social. 
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RESUMO: 

 O presente trabalho tem como objetivos compreender o cerrado, a vida dos coletores de pequi ( 
Caryocar brasiliense Camb.) e como o cerrado projeta  o espaço cultural de sobrevivência entre os 
sujeitos envolvidos na coleta desse produto; pensar o extrativismo como um recurso econômico que 
adquire importância na cidade de Lontra e como ele projeta um meio de sustentabilidade e melhoria da 
qualidade de vida para várias famílias deste local. Sabendo-se das propriedades nutritivas e de consumo 
desse fruto que retrata o ritmo da atividade extrativista no período da colheita (novembro a fevereiro).  
 A pesquisa concentra-se na cidade de Lontra MG, onde ocorre uma dinâmica própria na 
economia e caracterização dos coletores. Trata-se de um público situado em condições precárias de 
subsistência e para o qual o extrativismo projeta uma situação de condução de padrão de subsistência 
que se torna dinâmico e promissor diante da obtenção de recursos monetários. O método utilizado para 
a coleta de dados foi o registro das observações em um diário de campo. Neste trabalho observou-se a 
coleta e os coletores de pequi na região do cerrado, em Lontra. O trabalho de campo compreendeu uma 
pesquisa qualitativa sobre a realidade. Os saberes das populações tradicionais demonstram as partilhas e 
parcerias dos sistemas comunais dos recursos naturais. As utilizações da natureza (por meio do 
extrativismo) pelos sujeitos nessas observações demonstram a forma como  se apropriam do cerrado, 
permitindo-lhes garantir seu sustento e a melhora da qualidade de vida. Diante da iniciativa dos 
cooperados e das políticas de defesa e revitalização do cerrado, os coletores de Lontra vêm criando uma 
valorização e definição consciente das suas iniciativas extrativistas. 
 
Palavras-chave: cerrado, pequi, coletor de pequi, Lontra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05540553



1. INTRODUÇÃO 
 
 O Cerrado possui uma área de dois milhões de quilômetros quadrados. Entre chapadas e vales, 
com uma vegetação que vai do campo seco às matas de galeria, ocupando um quarto do território 
nacional. São paisagens que dominam nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas 
Gerais, Tocantins, Piauí e Distrito Federal. 

Destaca-se pela sua biodiversidade (flora e fauna), que pode ser interpretada pela vasta 
extensão territorial. Os frutos nativos do cerrado oferecem um elevado valor nutricional. 

O bioma abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. No Brasil, constituem o segundo 
maior bioma brasileiro (o primeiro é a floresta amazônica). São milhares de espécies da fauna, flora e 
outros tipos de organismos, além de paisagens de grande beleza cênica.         

Junto a esta riqueza, convivem no Cerrado diferentes populações humanas. Algumas destas 
populações convivem no bioma há centenas de gerações, outras há poucos anos. Algumas conseguem 
extrair e produzir no Cerrado o suficiente para seu sustento, sem grandes modificações nos 
ecossistemas. 

As populações mais antigas do Cerrado são os povos indígenas: Xavantes, Tapuias, Karajás, Avá-
Canoeiros, Krahôs, Xerentes, Cairapós, Xacriabás1 e muitos outros que foram dizimados antes mesmo de 
serem conhecidos.  

As chamadas populações tradicionais do Cerrado incluem não só os indígenas, mas também 
povos negros ou miscigenados que, por muito tempo, ficaram em relativo isolamento nas áreas deste 
bioma, e tiveram que adaptar seus modos de vida aos recursos naturais disponíveis.  

O desconhecimento quanto à forma de aproveitamento dos cerrados pela agricultura, permitiu 
que subsistisse praticamente em estado natural, uma região equivalente a um quarto do território 
nacional, estrategicamente localizada no centro dos pais. A idéia, até então considerada, era que o 
cerrado era “terra que só servia para aumentar as distancias”. 

Entretanto, a população desta região, articulando-se interna e externamente, construiu uma 
identidade própria e uma cultura singular – “a cultura sertaneja”. As pessoas, ao se tratarem como 
parceiros na reprodução da vida constituíram coletivamente e estruturaram um modo de viver 
característico, cujo principal valor cultural se revela na “solidariedade, bem como por relações. 

Diante desses argumentos que valorizam o saber e os recursos locais, o pequi, um fruto nativo 
do Cerrado, utilizado desde as comunidades primitivas até hoje, pode indicar como mais uma alternativa 
para o desenvolvimento local, modificando o modo de vida das pessoas. 

Nos últimos tempos têm-se falado muito sobre a relevância do pequizeiro-fruto nativo do 
cerrado na vida da população e que foi utilizado desde as comunidades primitivas até hoje, sendo 
indicado com mais uma alternativa para o desenvolvimento local. Entretanto, até que ponto o cerrado 
projeta o espaço de construção para a vida dos coletores de pequi? 

O presente trabalho tem como objetivos: Compreender o cerrado, a vida dos coletores de pequi 
(Caryocar brasiliense Camb.) e como o cerrado projeta  o espaço cultural de sobrevivência entre os 
sujeitos envolvidos na coleta desse produto; _pensar o extrativismo como um recurso econômico que 
adquire importância na cidade de Lontra e como ele projeta um meio de sustentabilidade e melhoria da 
qualidade de vida para várias famílias deste local. 
 A relevância social deste estudo é apresentar o cerrado enquanto espaço de sobrevivência e a 
importância do pequi, seu valor nutricional e como gerador de renda. E ainda, como elemento 
responsável pela construção do modo de vida daqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos 
com o pequi. Ocorrem mudanças no modo de viver e de valorização de um modo de vida mais coletivo, 

1  Os Xacriabás ainda existem numa cidade circunvizinha à Lontra, a cidade São João das Missões. Nesta cidade, 
o prefeito é índio, a maioria dos vereadores que compõem a Câmara Municipal são índios e os órgãos públicos 
são construídos em formatos de ocas. 
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o qual se insere nos períodos da coleta.  
 
 Para o desenvolvimento deste estudo, tornou-se necessário efetivar uma análise bibliográfica 
direcionada por uma postura metodológica da pesquisa qualitativa. O método utilizado para coleta de 
dados baseou-se na observação direta onde pudemos conhecer e acompanhar famílias moradoras da 
região, nestemunicípio. Assim, pode-se compreender a construção do conhecimento e da realidade 
como um mesmo movimento no qual o mundo faz sentido para a pessoa, no qual sempre se esta com o 
outro, no qual se da à atribuição de significados e no qual se participa da construção da realidade vivida. 

Procurou-se compreender como atores sociais específicos modificam o contexto em que atuam. 
O dia-a-dia de famílias foram descritos, as suas atividades de rotinas, discussões, enfim, a vida cotidiana. 
Foi elaborado um roteiro de observação que serviu de parâmetro para os itens a serem observados. O 
registro das observações foi realizado em um diário de campo. Foi utilizado também nesta etapa um 
gravador, com perguntas pré-elaboradas (entrevista semi-estruturadas) e após o término, foi efetuada a 
transcrição das perguntas e respostas que foram validadas pelos sujeitos informantes, uma vez que os 
mesmos tiveram acesso às informações concedidas. 

Enfim, este estudo objetiva propor um procedimento de coleta de dados útil como “pista” para o 
objetivo que é conhecer e compreender até que ponto o cerrado projeta o espaço de construção de 
sobrevivência para a vida dos coletores de pequi. 

 
 
2.    FUNDAMENTAÇO TEÓRICA 
 
2.1  PEQUI E A ATIVIDADE EXTRATIVA 
 

 
A prática de extração é uma das mais antigas das atividades humanas. No início dos tempos, 

havia o hábito de coletar os alimentos necessários à subsistência, dentre os que espontaneamente eram 
gerados às proximidades dos habitats das pessoas. 

Além de beneficiar diretamente as populações pobres e marginalizadas, a concretização de 
meios de vida sustentáveis estimula a permanência dos indivíduos que vivem do cerrado, criando uma 
situação alternativa à tradicional migração para as cidades, ou para novas fronteiras agrícolas. Essas 
populações acabaram tornando-se guardiãs do cerrado, e assim são as primeiras a sofrer com os 
impactos de sua degradação. 
 O extrativismo é uma atividade desempenhada pelo extrator e consiste na simples coleta, 
recolhida, extração ou captura de produtos. 

 Segundo Pozo (1997), a domesticação dos recursos extrativos teve seu início no período 
histórico neolítico (a cerca de dez mil anos).Estima-se que desde essa época das 300 mil espécies de 
plantas existentes na Terra, três mil foram progressivamente selecionadas, adaptadas e cultivadas, e 
destas, apenas cem espécies são cultivadas em larga escala e apóiam a produção rural. 

Tem despertado a atenção uma espécie nativa do cerrado (o pequi).O pequizeiro (Caryocar 
brasilliense Camb.) é uma árvore típica do cerrado brasileiro, com um grande valor econômico na região, 
ou seja, com um alto grau de aproveitamento, não só por seus frutos, mas como um todo. E está 
redefinindo o modo de vida das pessoas. O fruto é chamado de pequi, que em língua indígena da região 
significa “casca espinhenta”.  

Os coletores compreendem uma categoria de significados culturais expressivos de sua condição 
social. Ao construírem a sua subsistência mediante uma prática socio-econômica de coleta, eles definem 
um estilo próprio de vida. 
 A condição de ser coletor de pequi expressa uma representação social ao definir as pessoas em 
suas atividades de exploração da natureza. A coleta refere-se à construção de um ritmo próprio de vida 
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que se projeta como valor de sobrevivência. 
 
 Na região do cerrado a domesticação desta espécie nativa é uma forma de aproveitar os 
recursos  naturais existentes, sem ter que eliminá-los para abrir espaço a outras culturas, evitando a sua 
erosão genética. Por outro lado, constitui uma alternativa econômica para os produtores familiares, que 
junto com os trabalhadores rurais são os principais coletores de pequi, contribuindo para o 
desenvolvimento da região. 

 
2.2  ALTERNATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA 

 
 Século XXI é marcado por uma necessidade muito grande em encontrar alternativas para os 
problemas sociais, culturais, econômicos, ambientais em que se encontra o país. Conforme Putnam 
(2000), somente após a II Guerra Mundial, com o advento da política democrática, foi que começou a 
ressurgir o sentimento regionalista. 

 A questão é dentre outras, tentar encontrar respostas economicamente viáveis em nível local, 
envolver-se em um processo que a longo prazo e com trabalho em rede de um conjunto de estruturas e 
experiências locais venha produzir alternativas, melhoria na vida de muitas pessoas que são carentes de 
tudo. 

O caráter coletivo de desenvolvimento de baixo para cima gera um processo de construção de 
poder comunitário que pode criar o potencial para que os efeitos das iniciativas econômicas populares 
atinjam o circulo virtuoso que contrarie as causas estruturais da marginalização. Outra questão é o 
desenvolvimento alternativo que privilegia a escala local, tanto como objeto de reflexão como de ação 
social. 

Segundo Santos e Rodrigues (2002), uma das maneiras de encontrar respostas para estas 
situações consiste na existência de movimentos, organizações, associações em formular alternativas 
econômicas concretas que sejam ao mesmo tempo emancipatórias. 

Ainda segundo os autores, a realidade é um campo de possibilidades que têm cabimento 
alternativo que foram marginalizadas ou que nem sequer foram tentadas.    Nesse sentido, a função das 
práticas do pensamento emancipadores consiste em ampliar o espectro do possível através da 
experimentação e da reflexão acerca de alternativas que representam formas de sociedade mais justa. 

O caráter coletivo de desenvolvimento de baixo para cima gera um processo de construção de 
poder comunitário que pode criar o potencial para que os efeitos das iniciativas econômicas populares 
atinjam a esfera política e gerem o circulo virtuoso que contrarie as causas estruturais da marginalização. 
Outra questão é o desenvolvimento alternativo que privilegia a escala local, tanto como objeto de 
reflexão como de ação social. 

Para Escobar apud Santos (2004), desde meados e final da década de 80 [...] surgiu um conjunto 
de trabalhos relativamente coerente que destaca o papel dos movimentos de base, o conhecimento 
local e o poder popular na transformação do desenvolvimento. 

 
A estratégia de vida dos milhões de excluídos passou a ser considerada como “alternativas 
de sobrevivência”. Alternativas foram também os novos movimentos sociais que 
emergiram como forças sociais capazes de se confrontar com o autoritarismo presente. 
Aos excluídos cabia a busca de soluções para seus problemas de forma alternativa àquelas 
tradicionais tentadas até então. Nem ao assistencialismo, nem o clientelismo, nem as 
soluções vindas de cima para baixo. 
 

Conforme Singer (2002), a construção de um modo de produção alternativas ao capitalismo no 
Brasil ainda esta no começo, mas passos cruciais já foram dados, etapas vitais foram vencidas. Suas 
dimensões ainda são modestas diante do tamanho do país e de sua população. Mesmo assim, não há 
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como duvidar que dezenas de milhares já se libertaram pela solidariedade. O resgate da dignidade 
humana, do respeito próprio e da cidadania destas mulheres e homens já justifica todo esforço investido 
na economia solidária. É por isso que desperta entusiasmo. 
 

A emancipação social é um processo continuado. Pode ter começo, mas não necessariamente 
não tem fim. Nos processos revolucionários, pessoas, grupos e classes sociais conseguem fazer fluir 
emancipações pessoais e sociais em movimentos permanentes, isto é, sempre em movimento e 
incompletas. 

 
 
3.   METODOLOGIA 
 

        O método utilizado para a coleta de dados foi o registro das observações em um diário de 
campo. Neste trabalho observou-se a coleta e os coletores de pequi na região do cerrado, em Lontra. O 
trabalho de campo compreendeu uma pesquisa qualitativa sobre a realidade. Os saberes das populações 
tradicionais demonstram as partilhas e parcerias dos sistemas comunais dos recursos naturais.  

 
3.1  COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 
 A história deste povo se passa entre cerrados, pés de pequi, veredas, tendo em comum as 
práticas de  trabalho dos homens e das mulheres, baseadas nas atividades como sua fonte de 
sobrevivência.  

 

 
Figura 1 – Pai e filha na coleta do pequi. 

Foto: arquivo da autora 
 

 As moradias construídas dentro do cerrado para morar enquanto ocorre a safra do pequi é um 
alojamento construído de palha de buriti e lona.  
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Figura 2- Acampamentos de famílias catadoras de pequi no interior do cerrado. 

Fonte: Arquivo da autora 
 
 Observa-se que as famílias criam situações de alojamento através de abrigos dos mais 
diferenciados tipos. 
 A ocupação do cerrado pelos catadores de pequi exige dos mesmos desempenhos em varias 
direções. Pois, não têm as mínimas condições de conforto. Mas é neste lugar que residem muitas 
famílias por um tempo significativo e que para eles habitantes nômades têm um significado muito 
especial. É a esperança e a perspectiva de que terão um dinheirinho para compra o que lhes faltam em 
casa. 
 

 
Figura 3-Marido e mulher juntos na coleta do pequi. 

Fonte: Arquivo da autora 
 
 Amanheceu o dia e os catadores estão dispostos para a grande empreitada. 
 O ambiente descrito permite-se entender o clima de convívio e de cooperação que emerge na 
atividade de coleta. O trabalho projeta-se numa dinâmica de espontaneidade onde é predominante o 
empenho em obter vantagens diante de um esforço coletivo. 
 Seu Aparecido, 45 anos e Dona Heronilde 40 anos, têm seis filhos. A filha mais velha tem quinze 
anos, mãe solteira que também mora na mesma casa. A despesa significativamente grande, uma vez que 
só um trabalha. Mesmo tendo uma vida rotineiramente simples. Dona Heronilde trabalha prestando 
serviços para as pessoas; lavando roupa, passando roupa, e mesmo enfrentando serviço de meieira no 
plantio de hortaliças. Acordam às 03h00min horas da manhã. Dona Heronilde faz o café, prepara alguma 
coisa pra leva para o acampamento. Na falta do arroz e do feijão, ela faz uma farofa de ovos com farinha 
de mandioca para levar para passar o dia. Logo após preparar o que comer, todos saem para a cata do 
pequi.  
 O ritmo de trabalho indica uma dinâmica de rendimento que distingue as tarefas masculinas e as 
femininas. As mulheres ficam juntas em um determinado lugar da região para não se perderem; 
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enquanto os homens se distanciam mais. Passado algum tempo, retornam ao ponto de origem com as 
sacas cheias de pequi. Despejam num canto da barraca e voltam pra catar mais pequis. 
 O meio ambiente apresenta-se de forma natural e sua disposição ecológica indica que a 
movimentação não ocorre de forma fácil. Caminhar entre as matas exige esforço, entretanto, para 
aqueles que dependem dessa forma de vida de subsistência, então o esforço compensa. 
 

 “A única forma de ganhar um dinheirinho é aproveitando a safra do pequi. Catando pequi, 
depois vendendo”. Esse dinheiro já ajuda nas despesas da casa, comprar roupa para as 
crianças..Na época da safra do pequi, minha vida melhora muito. Paga as dividas que deve 
e que por falta de serviço e dinheiro, acaba acumulando. A alimentação em casa melhora. 
Fora dessa época, aí é preciso rebolar. Trabalho como gari ganhando 180 reais por mês, 
lavo roupas pros outros, faço faxina. Na época do pequi, aí até os meninos ajudam para 
aumentar a renda. Minha felicidade é ver todo mundo ganhando o seu ganha pão. Minha 
distração é quando trabalho todo mundo junto, quando tenho paz e saúde em casa”. 

 
A família Pedro Lopes na época da safra se aloja no mato em barracas feitas de palha de buriti. Assim 
cada um segue um rumo com uma saca na mão.  

“Quando encho a saca de pequi volto para barraca, despejo os pequis que estão dentro da 
saca e saio novamente à procura do fruto precioso. Até meu filho mais novo de três anos 
sai atrás da mãe com uma sacola de plástico na mão e quando encontra um pequi é como 
se estivesse encontrado um pirulito, ou ganhado um sorvete..” 

 
 Outro grupo que trabalha num alojamento desde a cinco horas da manhã para “roletar”2o pequi. 
Trabalho árduo, difícil e artesanal. Estas pessoas levantavam às quatro horas da manha para preparar 
suas marmitas com o almoço dentro. Cada um ia para o canto do rancho com um caixote, uma faca e um 
pano para limpar as mãos, pois o pequi solta um óleo que faz com o que o fruto escorregue das mãos e 
dificulte as roletas. 

 

 
Figura 4 - A despolpa do pequi 

Fonte: Arquivo da autora 
 

 Os componentes do grupo apresentam uma relação muito amistosa uns para com os outros, 
dividindo entre si o pouco de alimento que levavam. Uns levavam biscoito e café, outros farofa de feijão 
e outros ainda casadinho (feijão misturado com arroz). Observa-se que o alimento que o alimento 
propicia uma grande interação entre os coletores. 
 Às quinze horas quando sobrava alguma comida do almoço, eles lanchavam. Quando não tinha a 
sobra do almoço para lanchar; mordia o pequi e jogava um punhado de farinha na boca ou do contrario 

2  Cortar em redor.
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comia farinha com rapadura para deixá-los fortes até chegar a hora de voltar pra casa. 
 Às dezoito horas, horário de retornar para casa, percebia-se o cansaço no rosto de cada 
individuo, pois afinal a posição com que ficavam para trabalhar era de cócoras ou sentado num “sepo” 3 
no meio de vários caixotes. 
 Mesmo vivendo situações muito difíceis aquelas pessoas viviam felizes, pois estavam garantindo 
alimento para dias futuros. Dona Conceição transparecia no seu semblante sua satisfação daquele 
trabalho, pois sabia que saindo dali iria compra o que estava faltando em sua casa. 
 Para Dona Zilá, 38 anos, a situação é ainda mais grave. Mãe solteira, tem quatro filhos. Para dar 
seus filhos o que comer, trabalha lavando roupas, ganhando nem o necessário para feira do mês. Mas 
com a chegada da colheita do pequi, dona Zilá fica feliz, vai aproveitar para ganhar dinheiro; saindo de 
casa às três horas da manhã para coletar pequi e depois retirar a polpa. Com esse dinheiro garante a 
alimentação de seus filhos por algum tempo. Fica despreocupada pelo menos nessa época. 
 

“Minha vida é isto que você esta vendo (mostra a casa). Vivo sem nenhum conforto, com 
muita dificuldade. Na época do pequi é que a situação melhora um pouco. Passado esse 
tempo, sou obrigada a trabalhar como empregada domestica para não passar fome”. 
 

 Dona Laide Francisca de Aquino, casada, 5 filhos, marido lavrador, mais popularmente conhecida 
como Laíde, é uma das beneficiadas pela comercialização do pequi. Vendedores ambulantes de algumas 
esquinas da cidade. Com o dinheiro que ganha nesse período, consegue sustentar a família e, 
“dependendo das vendas”, consegue ficar por até cinco meses sem trabalhar após o fim da temporada, 
sem ter que sair pras fazendas para trabalhar como bóia-fria: 
 

“Minha vida é muito difícil, trabalho demais dia e noite. Apesar de ter problemas de 
saúde. Trabalho muitas vezes sem agüentar. Na época da safra é bom, porque a gente 
tem dinheiro, não passa sem dinheiro e quando não tem pequi é muito sofrido. O 
dinheiro que eu ganho dá pra fazer a feira e ainda sobra graças a Deus, compra remédio. 
Dá pra muita coisa. Criei meus filhos assim e dessa forma vou levando a vida. Meu 
marido trabalha como diarista. Disfarce!? (ela se referiu a lazer) nós não temos, só 
trabalho mesmo” 
 

 Jose Aldair Corrêa de Carvalho - 44 anos casado com Ivanilde Teodoro Carvalho de 
Corrêa (2 filhos): 

 “Minha vida é muito corrida. Trabalho bastante, trabalho pra valer. Levanto de 
madrugada e só paro 07h00min/ 08h00min da noite – pegando pequi. Assim é a vida. A 
nossa vida melhorou um pouco né. Na época do pequi comemos melhor. Trabalha muito, 
mas vive melhor. Sobra sempre um pouco. Eu mesmo tenho uma carroça comprada com 
o dinheiro do pequi. Melhora bastante a vida. A gente come e não fica devendo. Porque 
geralmente, fora do pequi, mesmo a feira a gente compra fiado. Na época do pequi a 
gente não fica devendo (Compra os alimentos e paga a vista). Fora desta época a gente 
trabalha, um dia pra um, outro dia pra outro. Muitas vezes não acha serviço. Pega um 
frete aqui, outro dacolá com a carroça. A nossa distração é a televisão, fora isso só 
serviço.   

 
 Dona Ana e seu Almiro têm 11 filhos. Todos vivos, dentre os 11 filhos, 8 são casados. Um dos 
filhos casados mora em Patos de Minas e outro com sua família em Belo Horizonte. Os demais moram 
todos aqui ao redor de mim. 
 

“A vida na época da safra do pequi e bom, muito bom. Na época da safra, a gente ganha 

3  Ascento feito do tronco da madeira.                                                                                                                                                  
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um dinheirinho bom. Até as crianças pequeninhas aqui pega pequi (risos). E a gente faz 
óleo, vende. Um litro de óleo aqui custa 5,00. Tem ano que a gente tira 170 litros de óleo 
de pequi. Pra nós aqui o pequi é a coisa mais importante que tem. Os primeiros preços 
então são os melhores, os outros nem tanto, mas ainda assim, ajuda. Com o dinheiro do 
pequi a gente compra muita coisa. Compra o que falta, paga as contas que deve, faz a 
feira. Essa estante (Dona Ana aponta para a estante) foi comprada com o dinheiro do 
pequi. A televisão também. Fora essa temporada, a situação fica mais difícil pra gente. 
Depois que passa a gente não tem dinheiro certo. Fica mais difícil. E preciso ajudar o 
marido na roça pegando na enxada” 
 

 Seu Jaime, 72 anos e Dona Lúcia 56 anos de idade, possuem oito filhos. Destes três são casados e 
cinco solteiros. Dentre os três filhos casados, dois moram com suas respectivas esposas dentro de casa; 
juntamente com os filhos solteiros. A despesa da casa é alta, mesmo tendo uma vida rotineira simples. 
Para não passar necessidade, é preciso trabalhar muito. Entretanto, o maior entrave é a falta de trabalho 
devido à região ser tipicamente pobre e carente. “Então o jeito é se virar do jeito que dá” diz seu Jaime. 
Uma das formas que eles encontram par não passarem fome é aproveitar a época da safra do pequi. 
 

“O pequi é uma das fontes de rendas mais certas que nós temos aqui no Norte de Minas 
né. Dá no tempo da colheita. Aqui na região é muito parado de serviço, dinheiro muito 
difícil. Então são varias pessoas que buscam um recurso em cima do pequi.. Agora, outra 
renda fora do pequi é difícil. A gente que já acostumou aqui, acaba dando os jeitinhos. 
As vezes no caso daqui de casa, as meninas trabalham fora, como domesticas ganham 
um pouquinho. Mexe aqui, cria galinha, vende ovos. A renda é esta, fora da época da 
safra do pequi. Nós aqui também fazemos a despolpa do pequi. No ano passado fizemos 
2.300 quilos de polpa. A renda é boa. Eu mesmo com minha família aqui, trabalhando 
pouquinho, é melhor que se eu fizer qualquer outra coisa. Já teve muita gente que já 
entrou nisso ai. O dinheiro arrecadado ajudou muito, o primeiro dinheiro que a mulher 
ganhou, ela comprou geladeira, som. O meu eu invisto em outras coisas. Eu tenho gado 
comprado com o dinheiro do pequi. Eu juntei o dinheiro e comprei 5 novilhas boas. E 
tem mais outras coisinhas que a gente tinha vontade de comprar e que agora de pouco 
a pouco a gente conseguiu. Muita gente vive do pequi. Se for contar o catador e o 
comprador que compra para os caminhoneiros. É muita gente. E mais ou menos 80% da 
população vive do pequi na região. Ai quando passa a safra do pequi o negocio fica mais 
difícil. Do contrario, muitas pessoas tem que sair para trabalhar fora. Aqueles que não 
saem, tem que aproveitar muito o pequi. Eu tenho um cunhado que quando passa do 
pequi, ele ta com a casa, preparada de despesa para o ano e ainda fica com dinheiro. A 
margem de lucro do pequi é muito boa. Teve um ano que eu fiz quase 5.000 quilos de 
polpa, sobrou para mim também quase R$ 5.000,00Mas eu também acho que se a 
extração continuar da forma como está; vai ficar ruim da gente trabalhar porque, ta 
muito procurado. Do jeito que ta a pesquisa em cima do pequi, vou lhe falar ele vai ficar 
procurado demais. Do pequi se faz até sabão. O pequi no meu tempo de mais moço era 
usado só pra fazer sabão. Às vezes alguma pessoa tirava pra fazer gordura. Hoje ele esta 
tão bem aproveitado.” 
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Figura 5 -Família despolpando o pequi  

Fonte: Arquivo da autora 
 

 Com 48 anos, a Senhora Aparecida Santos, mora a 20 anos em Lontra, ela vive da colheita e 
beneficiamento dos frutos do cerrado.“Vivo aqui tem tempo. Em janeiro,é época de pequi, tira o óleo, 
faz licor de pequi, sabão; e vende tudo. Além disso agora a gente faz os doces e vende. Se a gente 
souber, a natureza dá tudo que a gente coma, beba e viva.”  
 Nos relatos, percebe-se uma preocupação e uma importância do homem saber lidar com a 
natureza. Seus saberes populares; passados de geração para geração sempre tiveram no saber da 
natureza, a sobrevivência. Conhecimentos e saberes que são vivenciados entre os sertanejos e 
sertanejas na vida cotidiana. 
 

A trajetória social dessas populações revelam pessoas de origem simples, que se identificam 
como agricultores, mas; que expressando em sua maioria, uma visão positiva da vida que levam em 
termos de possibilidade de melhorar a sua própria situação, na atividade que desenvolve ou 
diversificando a produção. Para estas populações, a coleta do pequi esta associada à sobrevivência, 
manutenção da família, fonte de renda, de trabalho e garantia de alimentos para as dependentes. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Buscou-se, neste trabalho, conhecer o cerrado e os cenários de sobrevivência dos povos que 
nele habita. O aproveitamento do pequi no cerrado é uma alternativa para aqueles que estão 
diretamente ou indiretamente envolvidos com o pequi, contribuindo para na redefinição do modo de 
vida das pessoas. 
 O espaço do cerrado enquanto meio de sobrevivência é também local de transformação, 
demonstrando que ao re-viver histórias entre o vivido, percorrendo o ser-tão de dentro é nossa  
possibilidade de conhecer melhor a nós mesmos enquanto seres humanos imperfeitos e passiveis de 
mutações. 
 Portanto, homens e mulheres ao participarem dessa experiência, remando contra a corrente e 
mostrando ser a prova vida da vontade de procurar alternativas de sobrevivência ampliam os horizontes 
das possibilidades econômicas da produção e se recria a promessa de emancipação social. 

Enfim, em Lontra - Norte de Minas Gerais, a renda do pequi foi considerada importante para a 
geração de renda monetária para a família, alterando o modo de vida das pessoas, deixando-as com uma 
auto-estima positiva e dando a elas perspectiva de vida, no sentido de reagir contra o quadro natural e 
social que é o Norte de Minas, bem como, importante fonte de vitaminas e nutrientes indispensáveis ao 
corpo humano. 
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RESUMO 

 Hoje, existe, cada vez mais, uma necessidade de reutilizar os resíduos sólidos que são 
descartados pela nossa sociedade. Um dos principais motivos observados é a ausência de espaços 
adequados para o recebimento destes materiais. No ensino de Ciências do Ensino Fundamental, este 
assunto deve ser discutido, objetivando despertar o espírito participativo e crítico dos discentes. 
Indubitavelmente, por meio da sensibilização gerada, das aulas práticas e da percepção do contexto em 
sua volta, o estudante obtém uma aprendizagem mais significativa e torna-se um indivíduo crítico e 
cidadão. Para tanto, é essencial o desenvolvimento de técnicas alternativas de preservação do meio 
ambiente e de seus recursos, empregando-as para Educação Ambiental. Assim, foi com este pensamento 
de conservação da natureza, que o presente projeto experimental foi aplicado na Escola Estadual 
Professor Adalberto de Sousa Oliveira, em Cachoeira dos Índios – PB, para proporcionar uma atividade 
que oriente a construção de conhecimentos científicos por intermédio do processo da compostagem, 
demonstrando a fertilização do solo, produzindo o adubo orgânico com resíduos derivados da poda de 
plantas, da cozinha da escola mencionada e das residências dos alunos, aproveitando estas informações 
em aulas práticas de Ciências Naturais, além de permitir a adoção desta prática pedagógica pelos 
professores da respectiva disciplina. O caminho metodológico seguido neste trabalho deu-se a partir da 
pesquisa bibliográfica, da aplicação de questionários, da exposição de aulas teóricas e práticas, da 
análise dos resultados, da observação da aprendizagem, do envolvimento dos alunos e professores, da 
transformação da matéria orgânica e da sensibilização dos envolvidos no estudo sobre a relevância da 
compostagem na recomposição de nutrientes ao solo, bem como o estímulo no seu uso na agricultura. 
Assim, este trabalho pode contribuir para a evolução do senso crítico e ecológico, que é norteado pela 
conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Palavras-chave: resíduos orgânicos, aulas práticas, transformação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a grande problemática relacionada ao meio ambiente é a degradação ambiental 
gerada pelo acúmulo exarcebado de resíduos sólidos, alcançando cada dia, índices assustadores, 
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais (BRASIL. MEC, 2001).  Um dos principais 
fatores que estimulam essa proliferação é o capitalismo, onde verificamos grandes indústrias produzindo 
em ritmo acelerado, a fim de atenderem à demanda de uma sociedade consumista e que não se 
preocupa na maioria das vezes, por exemplo, em comprar um produto com embalagens ecologicamente 
corretas. Apesar de o governo brasileiro oferecer incentivos fiscais às empresas que investirem em 
projetos sustentáveis, os chamados “projetos verdes”, pouco se tem observado sobre o assunto neste 
setor.  

 Podemos observar tanto em pequenos municípios como em grandes regiões metropolitanas que 
os atuais depósitos (aterros sanitários e lixões) já não suportam mais os resíduos sólidos que chegam, 
diariamente, em suas instalações, sendo necessária uma tomada de decisão correta pela sociedade, 
principalmente, pelo poder público, que, infelizmente, muita vezes não consegue reverter esta triste 
situação. (ALMEIDA; RIGOLIN, 2005). Assim, cabe a nós, comunidade acadêmica e sociedade civil, nos 
conscientizarmos da importância, carência e necessidade de realizar o reaproveitamento de resíduos 
sólidos, diminuindo, deste modo, o número destes, contribuindo na minimização de áreas necessárias 
para lixões, bem como na contaminação do solo e por ventura de todo um ecossistema.  

 No município de Cachoeira dos Índios, Paraíba, esta situação não é diferente. Observamos a 
grande quantidade de resíduos sólidos espalhados nas ruas, nas margens de rios e, em especial, nos 
esgotamento sanitário; solo prejudicado por queimadas; além de mananciais ameaçados por lixão. 
(COSTA; ROLIM, 2010). Além disto, a educação ambiental tem sido pouco discutida e trabalhada no 
ensino de Ciências Naturais e Geografia e não tem sido utilizada pela comunidade no combate a 
problemática do lixo (COSTA; SILVA, 2011). Com o intuito de modificar este contexto é que surgiu a idéia 
de aplicar este projeto. 

 Para tanto, uma das soluções para minimizar essa problemática é o processo da compostagem, 
uma prática que consiste em garantir condições adequadas (temperatura, umidade, aeração) para a 
decomposição dos resíduos orgânicos, por pequenos organismos, e, como resultado, a obtenção de um 
adubo totalmente natural, que pode ser utilizado na fertilização do solo para plantio desde árvores 
ornamentais até as frutíferas (COSTA, 1994). 

 Os resíduos orgânicos que são gerados em nossas casas podem ser aproveitados por meio da 
compostagem que pode acarretar alterações importantes no processo de transformação de composto 
orgânico, aliado à fertilização do solo, bem como o seu enriquecimento (CAMPBELL, 1995).  

 Então, diante desta problemática acerca da produção diária de resíduos sólidos verificada em 
Cachoeira dos Índios, que este projeto foi criado e executado. Nestas circunstâncias, cabe ressaltar que o 
objetivo norteador do trabalho foi possibilitar uma reflexão sensibilizadora dos discentes dos 6º anos 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Adalberto de Sousa Oliveira, localizada no 
citado município, e, consequentemente uma nova visão cidadã, com responsabilidade ambiental; além 
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disto, permitiu aos docentes e professores do Ensino de Ciências uma capacitação, com formação de 
multiplicadores dessa técnica pedagógica.  

 Assim, com a sensibilização gerada pela prática da compostagem, a sociedade poderá enxergar a 
importância de realizá-la, para minimização de resíduo sólido urbano depositado em terrenos a céu 
aberto, devolvendo, deste modo, a nutrição necessária ao solo, que é uma técnica ágil, eficiente e eficaz 
de reciclar resíduos sólidos.  

 Portanto, esperamos que este estudo seja útil para o desenvolvimento e formação intelectual e 
cidadã, dotada de senso crítico e espírito participativo, incidindo na convivência familiar, na escola, no 
nosso grupo social, no país e, principalmente, a todos aqueles envolvidos no ambiente escolar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  A Problemática dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos representam uma problemática desde o período mais remoto da 
humanidade, a pré-história. Naquela época, o homem retirava da terra o necessário para a 
sobrevivência, gerando pequena quantidade de resíduos sólidos. Hoje, podemos observar grande 
número de resíduos gerado diariamente, tornado-se a principal causa de contaminação da natureza, o 
que, infelizmente, afeta diretamente e indiretamente nossas vidas. Há uma vasta variedade deste 
material: urbano, industrial, hospitalar, agrícola, tecnológico (TRINDADE, 2011). 

O lixo pode contaminar os lençóis subterrâneos, principal fonte de consumo aos seres vivos, 
penetrado no interior do solo quando diluído pelas chuvas. Outro tipo de contaminação é o lixo tóxico 
gerado pelas usinas químicas, onde a flora da região pode morrer ou até mesmo causar a morte de 
outros indivíduos.  

Aliada a este problema, em muitas residências brasileiras não existe saneamento básico: há uma 
carência muito grande de fossas sépticas; pois esgoto e fezes estão a céu aberto, principalmente em 
moradias próximas a córregos de rios e mananciais; aglomeração de resíduos sólidos em solos baldios, 
culminando com a proliferação de doenças. E o pior de tudo é que, na grande maioria, estes resíduos 
demoram centenas de anos para decompor, o que impulsionará estresses antropogênicos assustadores 
ao meio ambiente (ALMEIDA; RIGOLIN, 2005). 

E como destaca Sousa et al (2007, p. 2): 

Estão tornando-se cada vez mais escassos os locais para destinação do lixo. Muitos 
países estão tomando consciência da problemática causada pelo acúmulo do lixo, 
principalmente os países mais avançados tecnologicamente, eles estão percebendo que 
é preciso reutilizar os materiais para que o meio ambiente não seja destruído 
totalmente. Mas, maior parte do lixo produzido pelas cidades é de origem doméstica, é 
constituído principalmente por restos alimentares, papéis, latas e plásticos.  
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Além disto, em nosso país, a coleta seletiva é quase ausente, e o poder público não investe 
corretamente em obras de saneamento básico. E isto pode ser observado em todos os municípios 
brasileiros, em especial, nas grandes metrópoles, circunstância que agrava com a habitação populacional 
imprópria, consoante a péssima qualidade de vida. (VIEIRA et al, 2007). 

A reciclagem é um método bastante relevante para a minimização da crise dos resíduos sólidos. 
É uma atividade eficiente e eficaz, onde sua utilização é sinônima de educação ambiental, isto é, as 
pessoas terão conhecimento da necessidade da coleta seletiva, e, consequentemente, da separação dos 
tipos de resíduos. Além do mais, o reaproveitamento de resíduos sólidos contribui na conservação da 
natureza e impulsionar emprego, renda aos trabalhadores dependentes de sua coleta e estimular o 
comércio. 

Portanto, a solução dos resíduos sólidos depende de uma mudança de atitude de todos nós. 
Deste modo, é necessário reduzirmos na quantidade de resíduos e consumirmos sustentavelmente. 

2.2 O Problema dos Resíduos Sólidos no Município de Cachoeira dos Índios – Paraíba 

Podemos observar que em Cachoeira dos Índios, o saneamento básico é deficiente, isto é, não 
existe sistema de esgoto e coleta adequada de resíduos sólidos (ou outra unidade de tratamento e 
nenhuma espécie de aproveitamento deste material) e o existente não contempla a população em sua 
totalidade. Por isto, não é de se estranhar que se podem encontrar resíduos nas ruas, em terrenos 
abandonados e nos canais de esgotos da cidade. Além disso, a comunidade, na sua grande maioria, não 
tem uma educação ambiental adequada, ou seja, uma consciência de que os resíduos sólidos, se não 
tratados corretamente, podem ser prejudicial à saúde e, sobretudo, tornarem-se uma das maiores 
agressões ao meio ambiente (COSTA; ROLIM, 2010). 

O resíduo sólido urbano cachoeirense é coletado precariamente. Primeiramente, era depositado 
em dois lixões, um localizado na proximidade da cidade (ao lado do Bairro Bamburral) e o segundo 
situado na comunidade do Sítio Lagoa do Mato. Atualmente, estes resíduos são lançados no lixão do 
município de Bom Jesus, PB. Em ambos, encontram-se adjacentes as residências com cacimbas, açude, 
criações de animais e agricultura. Os lixões ocupam uma grande área e favorece a transmissão de 
doenças causadas por ratos e insetos que são atraídos pelo mau cheiro de restos orgânicos apodrecidos, 
bem como a poluição por metais e outros produtos tóxicos. O problema se agrava, pois o lixo do Hospital 
Municipal e do Posto de Saúde, também é jogado no lixão representando incalculáveis danos para a 
cidade e para o povo em geral. 

Não há por parte dos governantes uma preocupação em investir em obras adequadas de 
saneamento básico e nem em campanhas para reeducar a população. Seria interessante uma solução 
para este problema, já que o município é pequeno em relação aos grandes centros urbanos que estão 
sofrendo com a mesma situação.  

O aterro sanitário consiste em espalhar o lixo por meio de um trator, amassando-o em trincheira. 
Posteriormente, é colocada uma camada de terra sobre ele e, para finalizar, é depositada outra camada 
de resíduos na trincheira. Desde que seja construído corretamente, o aterro sanitário é uma solução 
para o lixo, caso contrário pode ocorrer à contaminação de lençóis subterrâneos de água utilizados pela 
própria população geradora do lixo. O mesmo ocorre com a incineração que consiste na queima do lixo, 
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apesar de diminuir os organismos causadores de doenças assim como o aterro, se não for bem 
elaborada, pode agravar ainda mais a poluição atmosférica (VIEIRA et al, 2007). 

Para estes autores, as formas mais corretas de tratar os resíduos sólidos são: 
1. Compostagem – que compreende em aproveitar resíduos orgânicos, que podem ser 

utilizados como adubo a partir da sua transformação em matéria-prima; 
2. Biodigestão – neste processo é separada uma parte orgânica dos resíduos em tanques, 

onde é degradada por microorganismos, formando gás natural (metano), que pode ser 
empregado como combustível em veículos motorizados, em residências e até mesmo 
em indústrias; 

3. Reciclagem – que consiste em reaproveitar os resíduos sólidos que podem ser 
recuperados, como os papéis, plásticos, vidros e metais.  

Logo, realizar a compostagem, a biodigestão e a reciclagem tornam-se os meios mais eficientes, 
pois os resíduos sólidos, a partir do reaproveitamento, podem ter um novo valor e proveito. Nesta 
circunstância, poderíamos enfatizar que a coleta seletiva regular e ativa seria conveniente a Cachoeira 
dos Índios.  

A compostagem, a biodigestão e a reciclagem podem ser empregadas como um mecanismo de 
geração de trabalho e renda, o que beneficiaria várias famílias no município, proporcionando-as um 
meio de vida, o que evitaria, por exemplo, a saída de muitos jovens para o corte de cana e a colheita da 
laranja no sudeste do país. Assim, com certeza, reduziria-se o desemprego e a pobreza em Cachoeira dos 
Índios. Para isto, são necessárias ações educativas e campanhas de sensibilização para que a prefeitura, 
as escolas, a população em geral, se sensibilizem da relevância de realizar a compostagem, a biodigestão 
e a reciclagem, ou seja, é necessário reeducá-los acerca da problemática dos resíduos sólidos, 
combinarem empenhos para resolvê-lo, instigar as pessoas a reduzirem o desperdício, gerando um 
menor número de resíduos, contribuindo assim, para uma melhor qualidade de vida. 

Outra saída para os resíduos sólidos seria sua doação para associações de reciclagem, como por 
exemplo, a ASCAMARC (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cajazeiras – PB), em que 
várias famílias obtêm uma renda a partir da reciclagem de resíduos (papel, papelão, garrafas, latinhas, 
entre outros) e até mesmo a criação de uma associação com esta finalidade no município de Cachoeira 
dos Índios. 

2.3 Composição do Solo 

O processo de fragmentação e diferenciação químicas de materiais rochosos, aliada a ação de 
colônias de microrganismos nos elementos minerais, resulta na formação do solo. Além disto, os 
nutrientes essenciais ao desenvolvimento de organismos vegetais são gerados por estes indivíduos. E o 
húmus é originado a partir do processo de decomposição desses seres vivos, após as suas mortes 
(SOUSA et al, 2007).   
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O solo é um recurso natural que, infelizmente, passa por um grande processo de degradação 
causada, sobretudo, pela ação inadequada do homem, podendo ser também alterado pela força do 
meio ambiente. O solo sempre possuiu e possui um papel bastante relevante para a vida do homem, 
portanto é indispensável preservá-lo, tendo em vista que o mesmo leva um considerável período de 
tempo para se formar. Como afirma COFAGRI (2010, p. 1): 

O solo desempenha uma grande variedade de funções vitais, de caráter ambiental, 
ecológico, social e econômico, constituindo um importante elemento paisagístico, 
patrimonial e físico para o desenvolvimento de infra-estruturas e atividades humanas. 
[…] As principais ameaças sobre o solo são a erosão, a mineralização da matéria 
orgânica, redução da biodiversidade, a contaminação, a impermeabilização, a 
compactação, a salinização, o efeito degradante das cheias e dos desabamentos de 
terras. A ocorrência simultânea de algumas destas ameaças aumenta os seus efeitos, 
apesar de haver diferentes intensidades regionais e locais […]. 

A expansão da “broca” (queimadas realizadas por produtores rurais) tem causado a poluição 
atmosférica (favorecendo o aquecimento global) e, acarretando a extinção da fauna e flora típicas da 
região; o surgimento de doenças respiratórias (como câncer no pulmão, asma, bronquite, asfixia, 
enfisema) além de irritação aos olhos e outras alergias; a erosão e o empobrecimento do solo. Com a 
erosão, causada especialmente pelo vento, o solo, sem a proteção da vegetação, torna-se acidentado e 
pobre, pois pode perder suas camadas férteis e seus minerais, contribuindo inclusive, no processo de 
desertificação (COSTA; ROLIM, 2010). 

Portanto, são necessárias práticas agrícolas adequadas, sobretudo de baixo custo, que favoreça a 
conservação do solo, diminuindo ao máximo as consequências resultantes da degradação do solo, tais 
como: adubação orgânica do solo empobrecido; culturas intercalares; rotação de culturas; aração; 
plantio direto sobre palha. Para combater a erosão causada pelo vento, torna-se necessário a técnica 
quebra-vento (BARROS; PAULINO, 2006). 

O adubo orgânico melhora a estrutura do solo, pois contribui a aeração, com a drenagem e 
retenção da água no solo, além de minimizar na quantidade de doenças, com a proliferação de 
microorganismos, ou seja, a compostagem coopera de forma positiva com propriedades físicas, químicas 
e biológicas do solo.  Além disto, podemos citar outras vantagens: melhorias no desenvolvimento das 
raízes das plantas, que se tornam aptas a absorver nutrientes e água do solo; redução da erosão, com 
aumento da disposição de penetração de água; estabilidade da acidez e temperatura do solo; combate a 
introdução de plantas daninhas (COSTA, 1994).  

No entanto, entre todas as soluções, a mais conveniente é que cada cidadão seja, 
individualmente ou coletivamente, consciente que os problemas mencionados não venham a perseverar 
tornando-se uma perturbação persistente.  

2.4 Compostagem e Microorganismos 

A compostagem consiste num processo que utiliza resíduos orgânicos (resto de comida, polda de 
árvores, etc.) para a produção de adubo natural, o “húmus”.  E como resultado obtém fertilizante 
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orgânico, e sem nenhum prejuízo ao meio ambiente, pode ser excelente uso no solo, ocasionando 
melhorias em suas particularidades. Neste processo, a ação de microorganismos é fundamental na 
transformação bioquímica, que empregam como fonte de energia os resíduos orgânicos. A utilização de 
adubo orgânico em terrenos degradados, além de contribuir com a natureza, substitui o uso de 
elementos químicos que “realizam” a recuperação do solo (CAMPBELL, 1995).  

Os autores Oliveira, Aquino e Castro Neto (2005, p.1) afirmam que: 

A compostagem é um processo que pode ser utilizado para transformar diferentes 
tipos de resíduos orgânicos em adubo que, quando adicionado ao solo, melhora as suas 
características físicas, físico-químicas e biológicas. Consequentemente se observa 
maior eficiência dos adubos minerais aplicados às plantas, proporcionando mais vida 
ao solo, que apresenta produção por mais tempo e com mais qualidade. Portanto, a 
redução do uso de fertilizantes químicos na agricultura, a proteção que a matéria 
orgânica proporciona ao solo contra a degradação e a redução do lixo depositado em 
aterros sanitários pelo uso dos resíduos orgânicos para compostagem, contribuem para 
melhoria das condições ambientais e da saúde da população.  

Outro benefício da compostagem está na facilidade e na simplicidade da sua execução, de baixo 
custo, não exigindo, portanto, gastos com instalação, podendo inclusive ser realizada nas proximidades 
de depósitos de resíduos orgânicos.  

Assim, cabe destacar que os microrganismos são essenciais à compostagem, pois realizam a 
decomposição da matéria orgânica, isto é, eles alimentam-se dos resíduos orgânicos, que possuem 
nutrientes necessários à flora, obtidos graças à ação destes organismos. Logo, os microrganismos são 
relevantes para a compostagem e, em especial, para a redução dos resíduos.  

2.5 A Compostagem como Metodologia no Ensino de Ciências  

A Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação (BRASIL. MEC, 2001, p. 7) 
afirma que:  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais Ciências Naturais para o Ensino Fundamental 
anseia direcionar os educadores que têm como objetivo aprofundar a prática 
pedagógica de Ciências Naturais na escola fundamental, contribuindo para o 
planejamento de seu trabalho e para o projeto pedagógico da sua equipe escolar e do 
sistema de ensino do qual faz parte. […]. O objetivo fundamental do ensino de Ciências 
Naturais passou a ser dar condições para o aluno vivenciar o que se denominava 
método científico, ou seja, a partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, refutá-
las e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de forma a redescobrir 
conhecimentos.  

Cabe ao professor inserir em sua prática pedagógica aulas essencialmente envolventes e 
estimulantes, que desenvolvam a curiosidade, a pesquisa, onde os educandos têm a oportunidade de 
participar mais ativamente nas aulas, de modo que sempre ocorra uma aprendizagem significativa. 
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Neste caso, o educador pode utilizar-se de métodos demonstrativo-práticos para abrilhantar a disciplina 
Ciências Naturais, e, nessas situações, o estudante tem a oportunidade de utilizar materiais e aparelhos, 
vivenciar fenômenos científicos, além de confrontarem, de forma crítica e ética, a prática com a teoria, 
diante de momentos imprevistos (CARVALHO; PEREZ, 2006; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2009). 

No caso da produção de composto orgânico em aulas práticas, desperta nos discentes um 
interesse em acompanhar as fases da produção do adubo orgânico, ajuda a estudar os conteúdos 
abordados durante o processo e instiga a análise do trabalho dos microorganismos na decomposição 
dos resíduos. 

E como cita Sousa et al (2007, p. 4 e 5):  

As aulas práticas ainda permitem a contextualização e a interdisplinaridade, pois para 
o estudo da dinâmica ambiental contribuem outros campos do conhecimento, além da 
Biologia, como Física, Química, Geografia, História e Filosofia, possibilitando ao aluno 
relacionar conceitos aprendidos nessas disciplinas, numa conceituação mais ampla de 
ecossistema. […] Portanto a prática, a contextualidade e a interdisciplinaridade são 
fatores essenciais para uma boa prática docente e provocar relações favoráveis entre 
os seres humanos e o meio e entre o ser humano e o conhecimento, contribuindo para 
uma educação que formará cidadãos conscientes dos processos e regularidades de 
mundo e da vida, capazes assim de realizar ações práticas, de fazer julgamentos e de 
tomar decisões. 

Portanto, o uso da compostagem em atividades práticas de Ciências é importante, pois 
possibilita a integração teoria e prática, além de ser uma forma de contextualização da temática 
trabalhada pelo docente com a vida cotidiana do estudante. 

3. METODOLOGIA  

O caminho metodológico na Escola Estadual Prof. Adalberto de Sousa Oliveira compreendeu:   

Pesquisa bibliográfica relativa ao assunto. 

Aplicação de questionários com os alunos dos 6ºs anos da escola pesquisada, 
observando os seus conhecimentos referentes à compostagem. 

Aulas teóricas e práticas sobre os resíduos sólidos. 

Construção da pilha de compostagem com materiais (restos de comidas: frutas, verduras 
e legumes; esterco bovino; borra de café; terra; água e folhas secas de árvores) 
coletados na escola. 

Acompanhamento do processo de compostagem, com análise da transformação da 
matéria orgânica e sensibilização da comunidade escolar, perante a importância da 
compostagem na reposição nutricional ao solo, estimulando sua prática, aliada ao 
desenvolvimento de uma consciência ecológica, ética e crítica necessária para a 
conservação do meio ambiente e sua convivência correta com a sociedade.  

Com o intuito de registrar o projeto, foram utilizados equipamentos fotográficos. Por fim, o 
trabalho foi concluído com a sua exposição para a comunidade, com a produção de relatório e de um 
artigo referente ao assunto abordado. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Primeiramente, foram realizadas pesquisas com leitura e produção de fichamento sobre os 
assuntos pautados no projeto: Poluição, Coleta Seletiva, Resíduos Sólidos, Compostagem, Problemática 
do lixo em Cachoeira dos Índios, a Importância de Aulas Práticas no Ensino Fundamental.  

Posteriormente, foi aplicado um questionário com os alunos envolvidos no estudo com o 
objetivo de analisar seus conhecimentos sobre os presentes temas: poluição, coleta seletiva, resíduos 
sólidos e compostagem.  

Em seguida, ocorreram aulas teóricas e audiovisuais com o intuito de definir os termos poluição, 
resíduos sólidos e compostagem; identificar os tipos de poluição e de resíduos sólidos; mostrar a 
importância da compostagem no combate à poluição e reconhecer a compostagem como fenômeno 
relevante na produção de adubos. No final destas aulas, foi aplicado um exercício teórico (escrito), no 
qual o aluno pode demonstrar o entendimento com relação ao tema exposto.  

Dando continuidade ao projeto, foram realizadas aulas práticas na disciplina de Ciências, que 
ocorreram em dois momentos: no primeiro, sucedeu-se a construção da pilha de compostagem com os 
discentes e docentes dos 6ºs anos da escola estudada; no segundo ocorreu acompanhamento e análise 
do processo de decomposição da composteira a partir de revolvimentos da pilha, onde os educandos 
puderam observar surgimento dos microorganismos, presença de fungos nos resíduos orgânicos 
decompostos, o aparecimento de pequenas plantas na composteira, devido à presença de sementes na 
pilha. Os alunos também puderam notar a transformação dos materiais decorrente da decomposição.  
Após o período de dois meses da construção da composteira, o adubo ficou pronto e foi aplicado em 
algumas plantas presentes na escola trabalhada. 

Na montagem da pilha de compostagem foram utilizados restos de alimentos, folhas secas, água, 
esterco, terra, borra de café, de acordo com a sequência que segue: camada de terra; camada de folhas 
secas; umedecer com água; camada de restos de alimentos; camada de esterco; umedecer com água; 
camada de folhas secas; camada de restos de alimento; camada de esterco; borra de café; umedecer 
com água, finalizando com uma camada com cobertura de folhas secas. 

Diante das aulas teóricas (Figuras 1A e 1B), os educandos, em sua maioria, identificaram as 
poluições mais presentes e as consequências determinadas; organizou propostas importantes para 
combater a poluição; distinguiu resíduos sólidos e orgânicos e referiu as vantagens do fenômeno da 
compostagem para a natureza.  
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Figura 1 - A e B: Aulas Teóricas e Audiovisuais com os alunos dos 6º anos da Escola Estadual Prof. Adalberto de 
Sousa Oliveira 

Destarte, ficou claro que os estudantes envolveram-se com as atividades e discussões nas aulas, 
constatando, deste modo, um avanço da aprendizagem dos próprios. Ainda, os educadores ressaltaram 
o valor deste método como recurso em suas práticas de ensino. Nas atividades práticas (Figuras 2A e 
2B), os alunos realizaram a identificação dos restos orgânicos aproveitados na pilha de compostagem e 
as transformações (Figura 3B) que sucediam nas remoções executadas (Figura 3A) no projeto, 
estabelecendo, portanto, uma ponte teoria-prática, externando os conhecimentos penetrados nos 
educandos em seu contexto. 

 

Figura 2- Aulas Práticas (A: Construção da composteira. B: Remoção da pilha) com os alunos dos 6ºs anos da 
Escola Estadual Prof. Adalberto de Sousa Oliveira 
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Figura 3 - A: Remoção para observar as transformações ocorridas no processo. B: Transformação dos resíduos 
orgânicos em adubo orgânico.  

Existe perda de restos orgânicos nas residências dos estudantes envolvidos na pesquisa e uma 
falta de hábito dos mesmos em reduzi-lo, dessa forma, apresenta-se a necessidade dos alunos, bem 
como da comunidade em despertar o senso crítico e ambiental a respeito da compostagem, com a 
utilização apropriada dos resíduos orgânicos. 

Para tanto, o lixo pode prejudicar o meio ambiente, se não bem tratado, e tendo em vista que 
nossa população, em sua maioria, está desinformada e despreocupada com a conservação da natureza, 
onde podemos notar a grande quantidade de resíduos orgânicos desperdiçada, dificultando, destarte, 
com a preservação da biosfera e de todo o planeta de modo geral. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste projeto ficou evidente que o uso da compostagem em aulas práticas é um importante 
mecanismo de informação, tendo em vista a expansão de conhecimentos científicos e a retificação de 
hábitos incoerentes existentes. A força de vontade e o ânimo dos estudantes com a aprendizagem 
gerada com o uso da compostagem em aulas práticas acendem uma reflexão dos atos e ações 
estabelecidas no ambiente escolar, durante todo o período de exposição dos assuntos trabalhados na 
pesquisa. Desta forma, fica manifestado o poder que a compostagem, em aulas práticas, exerce no 
processo de ensino e aprendizagem, possibilitando com que os educandos percebam que fazem parte 
do meio ambiente e que são capazes de transformar atitudes e melhorá-las, garantindo, ao mesmo 
tempo, um futuro real e coerente. Observamos ainda, através dos exercícios propostos nas aulas, que os 
alunos prestavam atenção nas exposições, assim sendo, verdadeira e significativa a aprendizagem dos 
envolvidos e um fortalecimento do uso da compostagem em aulas práticas de Ciências Naturais do 
Ensino Fundamental, não descartando a possibilidade de sua aplicação também no Ensino Médio. 
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RESUMO 

A ciência da sustentabilidade e sua relação com a construção civil é a temática apresentada por este 
trabalho, dando ênfase ao andamento da educação ambiental dos setores privado e civil. Esta pesquisa 
tem a pretensão de mostrar a realidade do conhecimento da população de Florânia-RN, em questão de 
construção civil. Este trabalho foi realizado com o método exploratório de caráter qualitativo e 
quantitativo, com um recorte por estudo de caso. Foram realizadas entrevistas com o poder executivo, 
com os profissionais da área da construção civil, com moradores da cidade; e registros gráficos. As 
empresas do setor de construção de edifícios precisam perceber que necessitam incorporar à sua visão 
uma perspectiva sustentável onde a educação ambiental é uma poderosa ferramenta base para iniciar 
um bom trabalho de conscientização e minimização de impactos ambientais. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Construção Civil. Educação Ambiental.
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o desenvolvimento sustentável encontra-se em foco maior. Não se pode afirmar 
que esta expressão temática tenha surgido nos dias de hoje. No entanto, seu cume pode ser claramente 
evidenciado nas mais diversas esferas, as quais buscam uma melhoria significante, seja na proteção, na 
preservação ou até mesmo no desenvolvimento de novas ações. No rodeio da construção civil, a 
sustentabilidade tem se tornado um desafio para muitos, onde alguns conseguem a conquista de um 
controle efetivo sobre as atividades de produção, execução e destinação final dos produtos; outros não 
têm o mesmo sucesso, podendo ser submetidos às desvantagens em relação ao mercado e às diretrizes 
protetoras do meio ambiente. 

Para Mowen e Hansen (2001 apud Herckert), desenvolvimento sustentável é definido como 
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade de gerações 
futuras satisfazendo suas próprias necessidades. Já para Cavalcanti (2003 apud Gonçalves), como 
reforço, a sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou 
superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado sistema. 

O setor de construção civil normalmente possui barreiras que o afasta de atingir o modelo 
sustentável nas esferas ambiental e econômica. Seus processos operacionais: organização do trabalho, 
caracterização dos clientes, mapeamento do processo, estabelecimento de prioridades, análise do 
processo, benchmarking, alternativas de soluções, aprovação, melhoria do processo, teste de solução e 
gerenciamento do processo (Silva; Lapolli, 2008) muitas vezes não têm total eficiência; provocando 
impactos no meio ambiente. Estes, ainda, procedidos de uma falta de administração inteligente, 
atrairão contratempos na saúde do homem e da natureza, e ainda, dependendo da colisão, balançando 
as estruturas financeiras locais ou regionais. 

Observando este cenário, podemos dizer que é necessária a inserção de uma gestão 
ambiental, em todo o contexto. A gestão ambiental pode ser entendida como: 

 
“Conjunto de atividades da função gerencial que determinam a política 

ambiental, os objetivos, as responsabilidades e os colocam em prática por intermédio 
do sistema ambiental, do planejamento ambiental, do controle ambiental, e da 
melhoria do gerenciamento ambiental. Dessa forma, a gestão ambiental é o 
gerenciamento eficaz do relacionamento entre a organização e o meio ambiente” 
(Shigunov Neto; Campos; Shigunov, 2009, p. 17). 

 

É visto que o setor de construção civil normalmente vem sendo alvo de críticas em relação ao 
desperdício de matéria-prima e insumos. Na cidade Florânia – RN, local de estudo desta pesquisa, além 
da existência desse descuido, há uma situação muito presente em cidades pequenas distribuídas por 
todo o Brasil. Existem alguns meios pelos quais se pode gerenciar o meio ambiente, a fim de alcançar a 
sustentabilidade. É por intermédio destes que poderia existir uma administração que acometesse evitar 
os problemas ambientais: os SGAs (Sistemas de Gestão Ambiental). Um SGA é definido por Szabó Júnior 
(2008, p.73) como “sistema planejado e coordenado, implantado em organizações que visam implantar 
o controle de suas atividades, objetivando seus aspectos ambientais de maior relevância e 
preestabelecer relações que atenuem os impactos gerados, em conformidade com as legislações 
ambientais”. 

Refletindo sobre o que já foi exposto, pode-se afirmar que existe um SGA que traz à tona o 
princípio da sustentabilidade, não só no setor de construção civil como em todos os outros âmbitos. É 
em cima dele que a ideia central deste estudo girará: a Educação Ambiental. Segundo Szabó (2009, p. 
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37), Educação ambiental é o conjunto de ações de caráter educacional que potencializam de maneira 
significativa a conscientização ambiental dos educandos. Portanto, a caracterização de como anda a 
interação deste meio com o setor de edifícios é crucial para gerar uma base sustentável, para outras 
realizações projetistas ecológicas ulteriores. 

Realizando este trabalho, será possível destacar a importância da educação ambiental em 
questão, no setor da construção civil. Com o intuito de promover melhoria ecológica, é de fundamental 
importância apresentar os problemas ocorrentes, a realidade do assunto e a relação que estes últimos 
têm com o meio ambiente, trabalhando caminho à assimilações de conhecimentos sustentáveis e, 
posteriormente, ações que as confirmem. 

1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL X CONSTRUÇÃO CIVIL 

A Educação Ambiental é um meio positivo, mas meticuloso para ser instaurado. Não é nada 
fácil quebrar o velho paradigma e substituí-lo por um novo, quando o homem acredita que aquilo que 
antes lhe fora revelado não precisa ser mudado, porque crê que é a verdade e que aquilo não trará 
nenhum malefício a si e ao meio em que se situa. 

O ano de 1972 testemunhou os eventos mais decisivos para a evolução da abordagem 
ambiental no mundo. A Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas de 5 
a 16 de junho, reuniu representantes de 113 países como objetivo de estabelecer uma visão global e 
princípios comuns que servissem de inspiração e orientação à humanidade, para preservar e melhorar o 
meio ambiente (Dias, 2004, p. 79). 

No entanto, o ser humano, em casos, costuma fugir do novo modelo instituído. A construção 
civil, se não for bem manejada pode causar problemas graves. É por isso que é de importância 
fundamental que haja uma base educadora no que tange o meio ambiente. 

Abaixo, temos uma figura que ilustra uma pirâmide mostrando como a Educação Ambiental 
deve seguir, em procedimentos: 

 

Figura 01: Pirâmide do funcionamento da Educação Ambiental 

 
  Fonte: Szabó Júnior, 2008, p.73. 
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2. MEDOTOLOGIA 

Este projetamento de trabalho caracteriza-se por estudo de caso. Nesse sentido, a pesquisa 
está restringida no contexto de ciência da sustentabilidade por parte da construção civil de Florânia e 
medidas corretoras para melhoria desta empreitada. Envolve: coleta de dados por entrevistas; 
observação dos processos de construção; e análise de documentos. 

Mesmo que a maior abrangência da pesquisa seja qualitativa, observa-se partes em que são 
notados dados quantitativos e informais. Estes processos permitem uma análise e interpretação dos 
dados que possibilitarão uma maior aproximação do objeto de estudo. 

2.1 Descrição das organizações  

O estudo foi realizado, observando os serviços de construção civil de denominações pública e privada. 
Procurou-se mostrar a realidade da ciência da educação ambiental e suas possíveis ações das empresas 
responsáveis pela construção civil.  

3. ANÁLISE DO RESULTADO 

Os dados foram coletados e obtidos através de um questionário fechado com a população. 
Foram entrevistadas 60 pessoas que estão construindo, construíram ou reformaram há pouco tempo 
seus edifícios. Dessa pesquisa, obteve-se resultado de como anda a situação da construção civil privada, 
de forma autônoma por parte dos cidadãos: 

1) 41 pessoas (68,33%) afirmaram que, quando vão construir, os profissionais são/estavam 
cientes da sustentabilidade, enquanto 19 (31,67%) alegaram o contrário; 

 

Gráfico 01: Sustentabilidade: visão dos contratantes 

 
 

Pôde-se perceber que as pessoas que contratam observaram a capacidade dos profissionais 
quanto à responsabilidade geral na atividade de construção.  

Visto isso, o que foi provado é que os profissionais, segundo a interpretação possibilitada pelos 
dados dos contratantes, pressupõem que sustentabilidade se volta mais para a economia, sendo que o 
conceito não é esse. 

2) 37 pessoas (61,67%) controlaram o material utilizado na construção, enquanto 23 
(38,33%) alegaram o contrário; 

 

Cientes
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32%
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Gráfico 02: Controle de material utilizado na construção 

 

 

A maioria das pessoas que contratam diz-se ser controladora do material usado na atividade 
de construção. No entanto, foi confirmado que muito material que poderia ser utilizado foi 
desperdiçado, conforme prova a figura 04 acima. O fator causador desta situação foi a ausência de 
procedimentos e mecanismos de controle que influenciassem o impedimento de o material poder ser 
acoplado corretamente ao empenho de construir edifícios.  

3) 40 pessoas (66,67%) afirmaram que o contratante (elas mesmas) controlaram o 
gasto dos materiais da construção, enquanto 20 (33,33%) alegaram o contrário; 

 

Gráfico 03: Controle dos gastos - contratantes. 

 

Neste caso, a maior parte das pessoas contratadoras expôs que gerencia os gastos com 
materiais, o que normalmente acontece. 

4) 45 pessoas (75%) afirmaram que compram/compraram o material levando em 
consideração o seu valor, enquanto 15 (25%) alegaram que adquirem/adquiriram 
pensando na sustentabilidade que os produtos ofereciam; 
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Gráfico 04: Sustentabilidade x Valor. 

 
 

Nesta demonstração, a grande maioria foi sincera em dizer que adquire o material visando o 
valor do produto e não a sustentabilidade, já que afirmaram não ter condições financeiras para adquirir 
materiais ambientalmente corretos. A pequena parte que afirmou adquirir o material pela 
sustentabilidade tocou muito no ponto qualidade da matéria-prima. Um material de qualidade acarreta 
durabilidade e certamente o meio ambiente é favorecido por este fator. No entanto, a sustentabilidade 
na construção civil não se resume apenas a isso, como foi visto anteriormente, mas na adoção de 
medidas eficientes para que haja aproveitamento dos materiais para um reaproveitamento desses 
recursos utilizados na produção. O foco, além da qualidade, deve estar na certeza que o material poderá 
ser reaproveitado. 

5) 38 pessoas (63,33%) acreditam não ter havido desperdício de material no período da 
construção, enquanto 22 (36,67%) alegam o contrário. 

 

Gráfico 07: Aproveitamento e desperdício de materiais 

 

 

Neste último tópico, durante a coleta de informações, a maior parte dos contratadores 
declarou que conseguiram utilizar todo o material no período da construção, fazendo com que nada 
sobrasse.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve preocupação em mostrar a situação geral da educação ambiental na 
construção civil no município de Florânia – RN, para discussão de um caminho sustentável. Foi 
observado que na construção civil de edificações é necessário algo que melhore a prática 
ecologicamente correta, que gere conscientização, por parte dos contratantes e contratadas.  

Também foram mostradas a falta de motivação e de educação ambiental que as construtoras 
apresentaram como barreiras de menor força de influência. Com isso, o meio ambiente vem sendo 
degradado subitamente pelas estáveis influências humanas. Foi constatado um desinteresse ou ainda 
uma falta de capacitação nesse quesito por parte dos agentes municipais. 

As empresas do setor de construção de edifícios precisam perceber que o uso intensivo de 
materiais é desperdício, necessitando incorporar à sua visão habitual ou tradicional (onde foram 
notados fatores de competitividade como custo de produtos) uma perspectiva ambiental onde se é visto 
o desejo de minimizar os impactos ambientais originados pelo produto, principalmente no momento da 
disposição final deste último. Assim, a construção civil pode acolher o homem com gratificação, 
cooperando para a preservação ambiental. 

No entanto, para que as mudanças fossem realizadas e provocassem efeito, a empresa precisa 
sentir-se determinada a implantar as modificações que objetivem a melhoria de desempenho 
ambiental.  

REFERÊNCIAS 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 551p. 
 
GONÇALVES, Daniel Bertoli. Desenvolvimento sustentável: o desafio da presente geração. Disponível 
em: < http://www.espacoacademico.com.br/051/51goncalves.htm >. Acesso em 12 de Setembro de 
2011. 
 
HERCKERT, Werno. Aspectos da contabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/contabilidade-ambiental-aspectos-
desenvolvimento-sustentavel.htm>. Acesso em 12 de Setembro de 2011. 
 
SHIGUNOV NETO, Alexandre; CAMPOS, Lucila Maria de Souza; SHIGUNOV, Tatiana. Fundamentos da 
Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2009. 295p. 
 
SILVA, Márcio Fernandes Andrade da; LAPOLLI, Édis Mafra. Aplicação do Gerenciamento de Processos 
na Cosntrução Civil. Disponível em: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR19_0547.pdf>. Acesso em 08 de Setembro de 
2011. 
 
SZABÓ JÚNIOR, Adalberto Mohai. Educação Ambiental e Gestão de Resíduos.  São Paulo : Rideel, 2008. 
118p. 
 
 

06110610



06120611



06130612



06140613



06150614



06160615



06170616



06180617



06190618



06200619



�

�
�

�

06210620



06220621



06230622



06240623



06250624



06260625



06270626



06280627



06290628



06300629



06310630



06320631



06330632



06340633



06350634



06360635



06370636



06380637



06390638



06400639



06410640



06420641



06430642



06440643



06450644



06460645



06470646



06480647



06490648



06500649



06510650



06520651



06530652



06540653



06550654



06560655



06570656



06580657



06590658



06600659



06610660



06620661



06630662



�

�

�

�

06640663



06650664



06660665



06670666



06680667



06690668



06700669



06710670



06720671



06730672



06740673



�

�

�

�

�

06750674



06760675



Figura 3: Questionário referente à avaliação do Jogo das Classes Gramaticais 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir aspectos relacionados ao papel da Didática no trabalho 
docente. O estudo situa-se diante das intensas transformações sociais, políticas e econômicas que vêm 
ocorrendo no mundo contemporâneo as quais repercutem na instituição escolar suscitando reflexões 
sobre seu papel como espaço que fomenta o processo ensino-aprendizagem. Insere-se em uma pesquisa 
qualitativa cuja coleta de dados se deu a partir de questionário com a participação de (18) professores. 
Tem como referencial teórico autores, como Libâneo (1994), Tardif (2002), Freire (2002).  

Os resultados apontam que há uma divergência diante a concepção de Didática, o seu papel e as 
características necessárias de um bom professor. Esses conceitos são reflexos das suas experiências 
desempenhadas nas práticas docentes ao longo dos seus respectivos anos de magistério. Com base nos 
dados coletados, percebemos que, de modo geral, os professores entendem a Didática como uma 
metodologia /técnica de ensino cujo objetivo é facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos 
discentes. Os professores também revelam a importância da Didática como um papel facilitador para o 
aluno melhorar na compreensão dos conteúdos, como também para o professor no seu cotidiano da 
ação docente. A Didática, assim, é entendida como uma parte indispensável na prática de um educador, 
pois contribui e auxilia o profissional a progredir e experimentar novos desafios no seu fazer pedagógico.  
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1. INTRODUÇÃO  

Este estudo tem como objetivo discutir o papel da didática no trabalho pedagógico do professor que 
atua no Ensino Fundamental e identificar as características necessárias à prática desse profissional. Ele 
situa-se diante das intensas transformações sociais, políticas e econômicas que vêm ocorrendo no 
mundo contemporâneo às quais repercutem na instituição escolar suscitando reflexões sobre seu papel 
como espaço que fomenta o processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, crescem nos sistemas 
educacionais, os debates a respeito da premente mudança nas práticas educativas ali desenvolvidas, 
uma vez que o atual panorama social e educacional revela a ampliação dos espaços educativos para 
além dos muros da escola, demandando novas possibilidades e necessidades de formação humana. 

A escola deve oportunizar ao aluno e ao professor, mediante práticas cooperativas e democráticas, 
condições reais para que ambos possam se formar e se construir como sujeitos capazes de conviver 
numa sociedade na qual se entremeiam interveniências e influências culturais, políticas, sociais e 
econômicas. Assim, ela deve desenvolver um trabalho pedagógico que permita efetivamente o 
crescimento mútuo dos sujeitos envolvidos no processo educativo, com fins a uma formação humana 
emancipatória, haja vista que “o espaço de formação transformadora é, pois, todo o espaço e tempo de 
ensino e aprendizagem. É neste alargado que se pode conceber a prática de modelos emancipatórios, no 
sentido que o pedagógico e o político se interpenetram”. (PACHECO, 2008, p. 27). 

A reflexão crítica sob a profissão possibilita ao professor compreender a relevância social de seu 
trabalho, a dimensão transformadora de sua ação educativa, portanto, permitindo o crescimento de sua 
consciência política, necessária ao desenvolvimento da competência técnica e profissional. O professor 
comprometido politicamente com a sua função e com a construção de uma escola democrática, dispõe-
se de forma espontânea, consciente e direcionada a se preparar tecnicamente ao exercício de sua 
prática cotidiano. 

Nesse contexto, admitimos que a docência seja uma atividade complexa cujo exercício exige uma 
preparação cuidadosa. Essa preparação ocorre tanto em cursos de graduação e pós-graduação em 
Instituições de Ensino Superior quanto na prática profissional, em seu contexto de trabalho. Essa 
compreensão reforça que ser professor não é tarefa que qualquer um faz, pois a “multiplicidade de 
saberes e conhecimentos que estão em jogo na sua formação, exige uma dimensão de totalidade, que se 
distancia da lógica das especialidades, tão cara a muitas outras profissões, na organização taylorista do 
mundo do trabalho”. (CUNHA, 2004, p.40).  

No âmbito do conjunto de saberes que precisam ser apropriados pelos professores, destacam-se os 
saberes didáticos que analisam as relações entre o objeto de estudo, o discente e o docente. Eles 
relacionam os diversos tipos de dificuldades que podem ser enfrentadas no aprendizado pelos 
estudantes, as metodologias diversas de ensino junto com a prática de inovação do exercício docente, se 
adaptando ao novo e eliminando a concepção de repetir o ensino que vem sendo feito há algum tempo. 
O conhecimento sobre as didáticas específicas torna-se um auxílio para a aprendizagem, sendo 
introduzido no âmbito educacional aos poucos. 

A compreensão dessa problemática seguiu os procedimentos indicados pela abordagem qualitativa 
de pesquisa que se desenvolve “numa situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano 
aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LUDKE e ANDRÉ,1986, 
p.18). Tal abordagem tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador o seu 
principal instrumento, fazendo-se necessário, o contato direto e prolongado deste com o ambiente, e 
dessa forma, com a situação investigada. 

A partir desse enfoque qualitativo de investigação, o desenvolvimento das atividades concernentes à 
proposta aconteceu, de modo geral, em três etapas. A primeira se deu no aprofundamento da literatura 
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pertinente a temática em análise. A segunda resultou na coleta de dados mediante entrevistas semi-
estruturadas, com professores entre 24 e 42 anos, pertencentes à rede municipal e estadual de ensino. 
Eles atuam no Ensino Fundamental e são pós-graduados com experiência profissional acima de 06 anos 
no magistério. Finalizando, a última etapa pautou-se na análise conceitual e contextual dos dados 
coletados e descritos ao longo da investigação, tomando como referências teóricas os estudos de Tardif 
(2002), Libâneo (1994), dentre outros. 

Nesse contexto, com base nos estudos teórico-metodológicos realizados e na pesquisa de campo, 
organizamos este artigo da seguinte maneira: Primeiramente, abordaremos aspectos referentes ao 
trabalho pedagógico e saberes profissionais, em seguida, apresentaremos os resultados da pesquisa, 
enfocando o conceito e o papel da didática, bem como as características necessárias ao bom professor. 
E, finalmente, seguem as considerações finais. 

 

1.1. Trabalho Pedagógico e Saberes Profissionais 

A discussão sobre o trabalho pedagógico realizado pelo professor pressupõe que esse profissional 
em suas ações se fundamenta em saberes os quais estão relacionados aos pensamentos, idéias, juízos, 
discursos e argumentos que obedecem a certas exigências da racionalidade. (TARDIF, 2002).  

Os saberes profissionais são definidos como saberes da ação que ao serem incorporados no trabalho 
só tem sentido nas diferenças situações vivenciadas pelos trabalhadores. Eles são caracterizados como 
temporais, plurais, heterogêneos, personalizados, situados e carregam consigo as marcadas do seu 
objeto, que é o ser humano. (TARDIF, 2002). Eles emanam de diversas fontes (disciplinares, pedagógicos, 
cultura pessoal e escolar), não formando “um repertório de conhecimento unificado” (p.14), pois 
mobilizam diferentes tipos de conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões).  

As investigações (THERRIEN, 2001) sobre os saberes mobilizados e produzidos no contexto de 
trabalho do professor têm revelado que a maior parte deles são fundados na experiência e integrados a 
uma cultura pessoal. Nesse sentido, afirma-se que a competência dos profissionais para lidar com as 
diferentes situações dos processos de ensino-aprendizagem se elabora durante a prática cotidiana, no 
processo de consolidação profissional.   

Destaca-se que a menção à experiência não se refere apenas a uma dimensão pedagógica, e sim a 
um quadro conceitual de produção de saberes em que a troca e a partilha de conhecimentos entre 
colegas de trabalho consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada profissional é chamado a 
desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e formado.  

O profissional professor, nessa perspectiva, se forma ao lidar com os condicionamentos sociais e 
situações no exercício cotidiano de suas funções mediante disposições como atitudes, inclinações para 
perceber, sentir, fazer e pensar, interiorizadas pelos indivíduos em razão de suas condições objetivas de 
existência. A incorporação destas disposições à experiência individual e coletiva permite desenvolver o 
habitus, o qual pode “transformar-se num estilo de ensino, em ´macetes´ da profissão e até mesmo em 
traços da ´personalidade profissional´: eles se manifestam, então, através de um saber-ser e de um 
saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano”. (TARDIF, 2002. p.49). 

Por outro lado, há um reconhecimento de que para os diferentes profissionais realizarem seu 
trabalho não basta somente a experiência, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos para 
permitir a articulação com os conhecimentos específicos de sua área de atuação. 

Os saberes pedagógicos dizem respeito às dimensões da Pedagogia ou da gestão pedagógica 
propriamente dita. São os processos de ensino-aprendizagem, suas teorias, as determinações legais da 
área da Educação e, particularmente, o conjunto de saberes necessários à gestão dos processos 
educacionais nas funções de organização, assessoria, direção do trabalho pedagógico em termos de 
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação de processos, projetos, programas e sistemas 
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educacionais formais e não formais. 

Os saberes especificamente pedagógicos são, por conseguinte, constituídos a partir do próprio fazer 
como elaboração teórica. Nos cursos de formação, os futuros professores poderão adquirir “saberes 
sobre a educação” e “sobre a pedagogia”, mas não estarão aptos a falar em saberes pedagógicos, pois “a 
especificidade de uma formação pedagógica, seja ela inicial ou contínua, não está em refletir o que se 
vai fazer, tampouco sobre o que se deve fazer, mas antes refletir sobre o que se fez”. (HOUSSAYE, 2004, 
p.32). Nessa perspectiva, os saberes pedagógicos são produzidos na ação onde os profissionais da 
Educação confrontam seus saberes “sobre educação” e “sobre a pedagogia” nos diferentes contextos 
escolares e não escolares.  

Essa relação dialética entre os saberes produzidos na ação e o aporte teórico dos diferentes 
profissionais aponta para a superação da tradicional dicotomia entre teoria e prática que tem a visão de 
que o saber está somente do lado da teoria, ao passo que a prática ou é desprovida de saber ou 
portadora de um falso saber baseado, por exemplo, em crenças, ideologias e idéias preconcebidas. 
Nessa concepção, o saber é considerado como algo que é produzido fora da prática (por exemplo, pela 
ciência, pela pesquisa pura etc.) numa relação de aplicação. 

Para além dessa concepção fragmentada do saber, considera-se que o trabalho do professor é uma 
práxis social. Esta noção entende que os conhecimentos teóricos e a prática estão em uma condição de 
interdependência na medida em que a “prática aqui é práxis humana total – tem primazia sobre a teoria, 
mas esse seu primado, longe de implicar numa contraposição absoluta à teoria, pressupõe uma intima 
vinculação a ela”. (VASQUEZ, 1977, p, 234). Assim, a prática, em seu sentido mais amplo, tem 
fundamento da teoria, quando este se encontra vinculado às necessidades do homem social (IBIDEM). 
Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico se torna eminentemente práxis, entendida como uma 
determinação da existência humana para elaboração da realidade e não como uma atividade técnica 
dissociada da teoria:  

Pela práxis o homem opera e age. Ela é o movimento que articula dialeticamente a operação e a 
reflexão, a teoria e a prática. Para que a ação humana seja criadora e transformadora, precisa ser uma 
prática intencionalizada pela teoria e pela significação. A teoria separada da prática seria puramente 
contemplativa e, como tal, ineficaz sobre o real; a prática desprovida da significação teórica seria pura 
operação mecânica, atividade cega. (SEVERINO, 2001, p. 46). 

Essa compreensão aponta, de um lado, para a ‘epistemologia da prática’, na qual os sujeitos não 
somente aplicam conhecimentos produzidos por outros nem são agentes determinados por mecanismos 
sociais e políticos. Eles fazem, produzem e transformam os instrumentos de sua prática, conhecimentos, 
modos de ação, técnicas, linguagem, valores, sentimentos. Enfim, assumem “sua prática a partir dos 
significados que ele(s) mesmo lhe (dão), um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir das quais ele a estrutura e orienta”. (TARDIF, 2002, 
p.230). Por outro lado, a noção de práxis implica uma intervenção crítica, comprometida e intencional 
em um determinado espaço social historicamente situado a fim de que se realize um trabalho 
pedagógico voltado para a formação humana. 

Outra característica da práxis é ser uma forma de ação reflexiva que pode transformar a teoria que 
determina, bem como transformar a prática que a concretiza. Considera-se, portanto, importante o 
triplo movimento sugerido por Schön (1992): reflexão-na-ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a 
reflexão-na-ação. Ela possibilita a problematização das práticas e dos contextos em que estão inseridos, 
encontrando soluções para as situações complexas enfrentadas. A reflexão, entretanto, não é um 
processo psicológico individual, utilizada apenas como técnica de resolver situações particulares da 
prática. Ela é um conhecimento pleno de conflitos e contradições sociais e políticas e impregna o próprio 
desenvolvimento do trabalho pedagógico, seja nas instituições de ensino seja em outro lugar (PERÉZ 
GOMES, 1992, p.103).  
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Para tanto, não basta ser um simples prático ou simplesmente pensar e orientar seu trabalho; é 
preciso que o profissional combine essas duas dimensões a partir de sua ação para que em situações 
complexas seja capaz de deliberar, analisar, interpretar e tomar decisões. Nesse sentido, “só será 
considerado professor aquele que fizer surgir um plus na e pela articulação teoria/prática em educação”. 
(HOUSSAYE, 2004, p.11). 

Finalmente é interessante ressaltar que o trabalho do professor, ancorado na ciência da Pedagogia, 
caracteriza-se pela ação científica, planejada, intencional e reflexiva. Portanto, esclarece, transforma e 
orienta a práxis educativa, para finalidades sociais, políticas e coletivas, estabelecendo direção de 
sentido às práxis, dentro dos princípios da ética emancipatória; e organiza ações para concretizar as 
propostas coletivas emergentes do exercício coletivo da práxis. Portanto, tem um papel específico 
importante, pois visa à formação de consciências e à humanização da sociedade. 

2. RESULTADOS 

2.1. Conceito de Didática 

Nos dias atuais, deparamo-nos com muitas compreensões diferentes de didática, mas quase todas 
apresentam-se no como ciência, técnica ou arte de ensinar. Uma definição definida pela maioria dos 
entrevistados (7) a vê como metodologia: “É a maneira como trabalhamos em sala de aula. Que vai 
desde a forma de repassar o conteúdo ao modo como lidamos com os alunos.” Outros (4) afirmam que 
didática é uma técnica (que dirige e orienta a aprendizagem e de ensino): “são algumas técnicas de 
ensino que o professor utiliza em seu labor”.  

A compreensão da didática como método e/ou técnica adveio do inicio da década de 1950 até o 
final da década de 1970 que tinha a finalidade de garantir a eficiência da aprendizagem dos alunos e a 
defesa de sua neutralidade científica. O tecnicismo passou a assumir uma posição fundamental no 
discurso educacional e, consequentemente, o ensino de didática.  Tal entendimento é bastante comum 
nos discursos dos alunos da referida disciplina cujas expectativas é de apreender tal técnica, que 
equivaleria a receitas que, se seguidas fielmente, proporcionariam os resultados esperados. Nesse 
sentido, 

enquanto disciplina acadêmica, a Didática passou a enfatizar a elaboração de planos de ensino, a 
formulação de objetivos instrucionais, a seleção de conteúdos, as técnicas de exposição e de condução 
de trabalhos em grupo e a utilização de tecnologias a serviço da eficiência das atividades educativas. 
(GIL, 2006, p.4). 

Reforçamos, ainda, que um dos fatores que contribui para essa compreensão é de natureza 
epistemológica, em virtude de o ensino, numa perspectiva tradicional, ter primazia sobre a 
aprendizagem. Acreditamos que, de modo geral, a preocupação do professor é muito mais com o ensino 
do que com a aprendizagem. Nessa perspectiva, a Didática serve como uma mera transmissão de 
conhecimentos, sobrecarregando o aluno de conhecimentos que são memorizados. Esse modelo de 
educação está relacionado ao conceito de educação bancária, que concebe o conhecimento como 
constituído por informações e fatos a serem simplesmente transferidos do professor ao estudante. 
Nesse sentido, o currículo está afastado da situação existencial das pessoas que fazem parte do processo 
de conhecer. (FREIRE, 1987). 

Alguns entrevistados (2) relacionam a Didática como a arte de ensinar porque utiliza formas 
abrangentes de instruir métodos e técnicas. Essa ideia advém dos estudos de Jan Amos Comênius, 
precursor da didática, que em sua obra Didática Magna1 propôs um método que fosse capaz de ensinar 

1A Didática Magna – Tratado da Arte universal de ensinar tudo a todos é tida como a primeira obra no mundo ocidental voltada 
aos processos de ensinar e de aprender, motivo pelo qual Comênius é considerado como o pai da Didática Moderna. 
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tudo a todos, especialmente, o domínio da leitura e da escrita, base para a leitura e interpretação de 
textos bíblicos. 

A didática como uma disciplina da Pedagogia que analisa tudo que se refere ao processo de ensino-
aprendizagem é apontada por (3) sujeitos quando afirmam que ela é parte indispensável na prática de 
um educador e que a mesma requer todo um conjunto de competências e habilidades implantadas em 
sala de aula. Além disso, os entrevistados a consideram como um agente transformador do 
conhecimento teórico em atividades práticas, corroborando com as ideias de Libâneo (1994) quando 
afirma: 

A Didática é uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo de ensino através de seus 
componentes – os conteúdos escolares, o ensino e aprendizagem – para, com o embasamento numa 
teoria da educação formular diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores (p.52).  

Essa compreensão está relacionada com a concepção de que a didática é uma ciência do ensino, 
conforme o comentário de um dos entrevistados: “é a ciência que conduz o ensino-aprendizagem e nos 
ajuda a experimentar o desafio e as incertezas do cotidiano do nosso fazer pedagógico.” Tal afirmação 
reforça a ideia de que a didática é uma área da Pedagogia que tem o ensino seu objeto de investigação, 
“voltada, intencionalmente, para a formação do aluno em função de finalidades educativas”. (LIBÂNEO, 
1994, p.10).  

A definição da Didática como ciência do ensino faz parte do movimento de educadores, desde o final 
da década de 1970, que critica a Didática instrumental, sobretudo, em relação aos pressupostos da 
neutralidade científica e técnica que a envolvem. Esses, vinculados, à corrente conhecida como crítico-
social dos conteúdos defendem um projeto de sociedade que contemple a escola como função de 
transformação da realidade na qual está inserida. Com esse projeto de sociedade, a intenção é alcançar 
uma proposta pedagógica que instrumentalize o aluno para que, como cidadão, possa transformar a 
realidade existente. (GIL, 2006). 

Com base nas diferentes concepções de Didática, a seguir discutiremos a visão dos entrevistados 
acerca do papel da mesma no trabalho docente. 

 

2.2. Papel da Didática no Trabalho Docente 

A Didática é uma das disciplinas pedagógicas que visa à preparação profissional específica para a 
docência. Ela se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a 
prática docente, ou seja, ela articula os objetivos, conteúdos e métodos das matérias de ensino. 
(LIBÂNEO, 1994). Nesse sentido, ela dá condições e meios de direcionar o ensino tendo em vista a 
utilização de diferentes estratégias de aprendizagem que estimulam e melhoram as relações entre 
professor e aluno em sala de aula, pois, “todo processo de formação de educadores especialistas e 
professores – inclui necessariamente componentes curriculares orientados para o tratamento 
sistemático do 'que fazer' educativo, da prática pedagógica. Entre estes, a Didática ocupa um lugar de 
destaque” (CANDAU, 2002, p.13).  

Analisando o papel da didática no trabalho docente, boa parte dos entrevistados (7) evidenciou que 
sua função “é facilitar a compreensão dos conteúdos explorados de forma enriquecedora e prazerosa no 
âmbito escolar, envolvendo clareza, interação e troca recíproca de conhecimentos entre professor – 
aluno e aluno – professor.” Eles também consideram que “a didática auxilia o professor a experimentar 
os desafios no seu fazer pedagógico.” Outro depoimento também afirmou que o objetivo da Didática no 
trabalho docente “é torná-lo interativo, afetivo e construtivo garantido um envolvimento, participação e 
interesse por parte do aluno”. 

Outros (4) sujeitos ao comentarem sobre o papel da didática no trabalho docente se remetem à  
aspectos técnicos/metodológicos do processo ensino-aprendizagem, como podemos observar no 
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depoimento seguinte:  “O papel da didática seria várias formas de trabalhar as disciplinas em sala de 
aula desenvolvendo novas práticas pedagógicas, procurando prender de forma criativa a atenção dos 
alunos e obter resultados positivos”. 

Esses mesmos entrevistados também destacam o planejamento como uma atividade inerente à ação 
docente, superando uma perspectiva meramente burocrática que o limita ao preenchimento de 
formulários e, ao atendimento de exigências administrativas: “A didática tem papel fundamental na 
prática docente, pois ela abrange técnicas de ensino, que podem ser divididas em três importantes 
momentos: Planejamento, execução e verificação”.  

Os três momentos citados pelos sujeitos da pesquisa nos lembram que, de acordo com o enfoque 
sistêmico, o “planejamento precisa ser entendido como parte de um sistema mais amplo (supersistema) 
que abrange outros sistemas (subsistemas)”. (GIL, 2006, p.95). Dessa forma, planejar é refletir sobre a 
prática pedagógica, “para adequá-la a seu contexto, solucionar problemas que se apresentam superar 
dificuldades, enfim, para aperfeiçoar a ação docente”. (PASSOS, 2005, p.1). Nessa perspectiva, o 
professor é protagonista de sua ação capaz de tomar decisão sobre o conteúdo a ser ensinado, a 
avaliação a ser empregada, bem como as atividades mais significativas para aprendizagem dos alunos. 

Nesse contexto, podemos afirmar a Didática possibilita que a prática docente seja um espaço 
contínuo de formação permitindo que o professor renove a sua profissão em busca de crescimento 
profissional. Desse modo, a didática ao se tornar um elemento construtivo do processo de ensino-
aprendizagem possibilitando que o professor se torne cada vez mais um indivíduo compromissado e 
consciente do seu trabalho.  

2.3. Características do Professor 

A palavra professor está relacionada ao ato de lecionar e condiz com a pessoa que tem 
conhecimento, que deseja ser mentor para aqueles que desejam buscar o conhecimento. No contexto 
escolar, é comum ouvirmos comentários de professores e suas relações com os alunos. Neste sentido, o 
que é ser um bom professor?  

No senso comum, um bom professor é aquele que sabe ser amigo dos alunos, que tem domínio dos 
conteúdos, que é dinâmico e disposto a ajudá-los. Souza, Tabanez e Silva (1998) afirmam que as 
concepções a cerca do que é ser um bom professor foram significativamente alteradas, principalmente, 
após o conhecimento das disciplinas pedagógicas durante a formação do professor. O bom professor é 
aquele que não dá aula sozinho, e sim, o que dispõe dos seus alunos para construir uma aula 
interessante.  

Pereira e Garcia (1996) também destacam que o conceito de ‘bom professor’, além de associar-se à 
categoria de professor, deve estar ligado a uma situação histórica, com implicações sociológicas, 
culturais e políticas, manifestadas na sua forma de ser, como pessoa e como profissional. Assim, durante 
a formação dos alunos, os mesmos se depararam com diversos tipos de professores, sendo eles bons 
e/ou ruins. Pautados nessas experiências, os sujeitos da pesquisa apresentam as características que 
fazem os professores serem considerados bons profissionais, quais sejam: domínio de conteúdo, ética, 
inovação, afetividade e comprometimento.  

Em relação ao domínio de conteúdo, os sujeitos destacam que ela deve estar associada aos 
conhecimentos relativos à Educação e Pedagogia. Tardif (2002) justifica essa importância quando afirma 
que a formação para o magistério esteve dominada, durante muito tempo, pelos conhecimentos 
disciplinares. Mas destaca que o trabalho docente é permeado por múltiplos saberes, e que, embora 
esses conhecimentos sejam necessários, não são suficientes para a prática docente do professor. Nesse 
sentido, o professor ideal: “é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, 
além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à Pedagogia e desenvolver um 
saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”, (IBIDEM, p.39).  
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Nessa perspectiva, os saberes profissionais dos professores advêm da sua formação e atuação 
profissional, bem como das disciplinas e dos currículos. A caracterização do professor articula-se, 
portanto, com sua identidade na medida em que ao lecionar ele utiliza-se de aspectos de sua vida 
pessoal e profissional. Outro aspecto mencionado pelos entrevistados refere-se aos professores que 
buscam inovar suas práticas, que são criativos e que visam estimular os alunos à aprendizagem. O 
processo didático, nessa visão, não é considerado tradicional onde ao docente cabe o ensino e ao 
discente à aprendizagem, de forma dicotomizada, ao contrário, ele ocorre sob a perspectiva relacional o 
que significa desenvolver as dimensões ensinar, aprender, pesquisar e avaliar mediante a ação recíproca 
e interdependente. (VEIGA, 2004).  

Os interlocutores também se referem à importância dos professores terem uma postura ética a fim 
de não atingirem a identidade e a dignidade dos seus alunos. Tal necessidade emerge do exercício da 
ação interpessoal, ou seja, ela se impõe prioritariamente quando está em pauta o agir em relação a 
outras. Freire (2002) reforça essa ideia quando entende a educação como uma modalidade ação 
intrinsecamente relacionada à existência do outro: 

O que, sobretudo, me move a ser ético é saber que, sendo a educação, por sua própria natureza, 
diretiva e política, eu devo, sem jamais negar meu sonho ou minha utopia aos educandos, respeitá-los. 
Defender com seriedade, rigorosamente, mas também apaixonadamente, uma tese, uma posição, uma 
preferência, estimulando e respeitando, ao mesmo tempo, ao discurso contrário, é a melhor forma de 
ensinar, de um lado, o direito de termos o dever de “brigar” por nossas idéias, por nossos sonhos e não 
apenas de aprender a sintaxe do verbo haver, do outro, o respeito mútuo (p.78).  

Nesse sentido, percebemos que o trabalho docente exige um cuidado ético, baseado no respeito, na 
justiça e na solidariedade cuja necessidade ética impregna a formação dos professores “de uma radical 
sensibilidade ética, sem a qual não há como esperar de sua atuação com mesma qualidade.” (SEVERINO, 
2010, 631). 

A afetividade também foi considerada pelos entrevistados uma característica do trabalho docente, 
destacando a importância da amizade, comunicação, compreensão, paciência e solidariedade no 
processo didático. Essa ideia corrobora com o entendimento de que “não há educação sem amor” 
(FREIRE, 2002), pois educar exige vontade, doação e afeto. Na transmissão e construção do 
conhecimento esses aspectos são importantes, pois a afetividade está relacionada com as formas de 
expressão e as vivências dos sujeitos envolvidos.  

Ainda sobre esse aspecto, um entrevistado destacou que a boa relação entre os professores e os 
alunos também está relacionada com o diálogo fora das situações de aula, favorecendo conversas que 
não dizem respeito necessariamente à disciplina lecionada. Essa compreensão revela que uma das 
características do trabalho docente é a interatividade, pois o ensino é voltado para seres humanos que 
são individuais e ao mesmo tempo sociais; além da dimensão afetiva, ao passo que o professor, no 
momento que trabalha com pessoas que tem uma história particular de vida, se envolve com o seu 
objeto de trabalho. Assim, como afirma Paulo Freire (1996) “ensinar exige disponibilidade para o 
diálogo”, pois, ele constitui um elemento chave na compreensão de um ser que age e pensa 
criticamente.  

Nessa perspectiva, os entrevistados também comentam que não podemos deixar de compreender o 
ensino sem o comprometimento do professor, tendo em vista que este “na relação com os alunos, 
proporciona-lhes o encontro com a realidade, levando em consideração a experiência e os saberes que 
já possuem, procurando articulá-los a novos saberes e práticas”. (VEIGA, 2004, p.15).  

Assim, partindo do pressuposto que o ensino é uma atividade profissional complexa, exige preparo, 
compromisso e responsabilidade dos professores para instrumentalizar política e tecnicamente o aluno a 
constituir-se como sujeito social. Trata-se aqui da formação contínua que é “uma atitude, um valor, 
firmemente presente e de maneira articulada entre as experiências da vida e o pedagógico cuja principal 
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característica define-se pela capacidade de carrear o conhecimento para a prática docente”. (LIMA, 
2001, p.33). 

Diante dessas características, percebemos também que os entrevistados não destacaram que o 
professor deve ser reflexivo, questionador e crítico, talvez porque na formação desses professores tais 
características não se fizeram presentes. O espaço de reflexão crítica, coletiva e constante sobre a prática 
é essencial para um trabalho que se quer transformador. (VASCONCELLOS, 1995, p.67). Por outro lado, 
destacaram atitudes que um docente não deve ter em sala de aula, como o descomprometimento, 
comodismo e a antiética. 

Os relatos dos professores participantes da pesquisa revelam que a profissão docente apresenta 
características que são fundamentais para garantir a qualidade do ensino. A intenção da pesquisa não foi 
elaborar um modelo pronto de desempenho do professor, mas sim elucidar as qualidades de um bom 
profissional e refletir sobre sua prática. Nessa perspectiva, o professor precisa ter o domínio dos 
conhecimentos da sua disciplina, mas também deve ter uma formação pedagógica, permitindo que a 
dimensão afetiva perpasse essa atuação, sem perder o compromisso e a responsabilidade de realizar um 
bom trabalho. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados coletados, percebemos que, de modo geral, os professores entendem a 
Didática como uma metodologia /técnica de ensino cujo objetivo é facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem dos discentes. É considerada, ainda, como uma arte de ensinar devido ao fato de utilizar 
formas abrangentes de instruir métodos, e também se insere em espaço de reflexão de suas práticas 
pedagógicas.  

Os professores também revelam a importância da Didática como um papel facilitador para o aluno 
melhorar na compreensão dos conteúdos, como também para o professor no seu cotidiano da ação 
docente. A Didática, assim, é entendida como uma parte indispensável na prática de um educador, pois 
contribui e auxilia o profissional a progredir e experimentar novos desafios no seu fazer pedagógico.  

Quanto às características de um bom professor, os entrevistados destacam o que está relacionado 
com a formação recebida e as práticas realizadas em salas de aula, coerentes com a realidade dos 
mesmos.  A afetividade, o comprometimento, a inovação e o amplo conhecimento são pontos essenciais 
de um docente de sucesso sob o ponto de vista dos sujeitos. 

Nesse contexto, a Didática promove uma reflexão sobre a docência e possibilita que a prática do 
professor seja um espaço contínuo de formação, tendo a prática como ponto de chegada e de partida. 
Dessa maneira, esse profissional encontra-se na constante busca do desenvolvimento de um trabalho 
que alie o conhecimento científico e o pedagógico, considerando os determinantes políticos, a história e 
o contexto social. 
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RESUMO 

A Educação do Campo é uma proposta inovadora propondo atender as especificidades e oferecer uma 
educação de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas 
com o campo, propondo ainda uma valorização cultural, econômica e produtiva, bem como assegurar 
qualidade de vida para os que vivem e convivem no meio campesino. Pensar em Educação do Campo é 
pensar em valorizar uma parcela da população que por décadas foram excluídas do processo de 
desenvolvimento do Brasil sendo, a todo o momento, estereotipadas como seres incapazes de pensar e 
de serem agraciados com políticas públicas. Este trabalho faz parte de uma pesquisa que deseja 
conhecer e entender como foi organizado e trabalhado o currículo do Programa ProJovem Campo – 
Saberes da Terra, na Escola Estadual Boa Sorte, situado no Assentamento Boa Sorte localizado no 
município de Araguatins, no Estado do Tocantins. Diante da pesquisa foi proposto conhecer como 
interagiam os saberes escolares e os da tradição diante das atividades pedagógicas desenvolvidas pelos 
docentes e como os mesmos percebiam a contribuição desses saberes para a melhoria de vida de seus 
educandos e de suas localidades. O material de análise consistiu na apreciação de documentos 
pedagógicos e visitas na localidade e que, por meio de reuniões com docentes e coordenação 
pedagógica foram discutidas e demonstradas várias situações rotineiras do curso. Durante a análise dos 
documentos e nas discussões observou–se que os docentes acreditam muito no programa e que o 
mesmo influencia positivamente na vida dos estudantes e de suas localidades. Diante dos relatos e 
análise documental constatou-se a presença de aspectos peculiares à região nos planejamentos dos 
docentes, bem como nas atividades práticas desenvolvidas do decorrer do curso. 

Palavras–chave: educação do campo, currículo, ProJovem Campo – Saberes da Terra. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação do campo se configura em um cenário de grande dívida social, que por décadas 
considerou o campo como lugar excluído e atrasado, detentor de uma cultura estigmatizada por uma 
educação que banalizava os conceitos locais e o desenvolvimento humano e social, consistindo apenas 
em ensinamentos estritamente teóricos e descontextualizados de suas realidades, e que o objetivo não 
era desenvolver criticamente o ser humano possibilitando situações de aprendizagens diferenciadas, 
nem contribuir e estimular o crescimento individual e social, e sim manter um padrão do homem e da 
mulher trabalhadora reforçando e resguardando trabalhadores do mundo rural. 

Sobre o papel da escola, Apple (2003, p. 114) enfatiza a distribuição desigual de 
responsabilidade e poder, e também como o currículo preencheria dois objetivos sociais – a educação 
para liderança e a educação para o que eles chamam ‘acompanhamento’. As pessoas de maior 
inteligência deveriam ser educadas para liderar a nação, aprendendo a entender as necessidades da 
sociedade. Também aprenderiam e definir as crenças e os padrões de comportamento adequados e que 
dariam conta de tais necessidades. A massa da população deveria aprender a aceitar crenças e padrões, 
entendessem ou não, concordassem ou não com elas.  

O papel da educação do campo nessa complexa realidade é decisivo, pois é por meio da 
educação que as nossas identidades são construídas, nossos valores são cultivados e nossas crenças 
políticas são idealizadas. Atualmente a educação do campo passa a ser reconhecida como uma 
possibilidade para desenvolver o campo, possibilitando um olhar diferenciado a toda população que 
vive e convive nas comunidades campesinas, vislumbrando suas potencialidades para o 
desenvolvimento de suas localidades como também seu próprio desenvolvimento humanístico, 
assumindo uma posição crítica na sociedade. Diante dessas prerrogativas surgem Programas como o 
ProJovem Campo – Saberes da Terra com o desafio de construir uma educação do campo sólida e 
comprometida em resgatar os saberes e as riquezas do meio campesino, propondo um currículo 
dinâmico, equacionando a produção e a transmissão dos saberes com necessidades sociais, discutindo 
uma realidade em que o homem e a mulher do campo sejam conhecidos como sujeitos do campo, 
podendo desenvolver–se intelectual e profissionalmente. Estes devem ser reconhecidos pela sociedade 
como cidadãos e sujeitos que tem direito a ter direitos.  

O Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra foi implementado com o intuito de 
proporcionar uma educação integrada que qualifique seus estudantes, a partir de assuntos abordados 
na base comum referentes ao ensino fundamental, assegurando uma formação humana e social, 
integrada a uma qualificação profissional, a partir de práticas pedagógicas voltadas à Agricultura 
Familiar, Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável. 

Com essa dinâmica do Programa é imprescindível que se conheça a interação entre os saberes 
escolares e os saberes da tradição no processo de formação do currículo. 

Diante do exposto, a educação do campo tem um duplo desafio: superar o modelo do 
currículo urbano importado da cidade e construir um currículo com sua própria identidade, valorizando 
os saberes escolares e reconhecendo os saberes da tradição contextualizando assim, com as demandas 
sociais próprias do meio campesino.  

Contudo, questiona-se: considerando a educação como a base da identidade de uma 
sociedade, qual currículo realmente atenderá a proposta da educação do campo e mais precisamente a 
proposta do Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra?  

Trabalhando com os docentes que fazem parte do Programa ProJovem Campo – Saberes da 
Terra na Escola Estadual Boa Sorte, situado no assentamento Boa Sorte, localizado no município de 
Araguatins – TO surgiu a curiosidade em analisar o documento que contém o Projeto Pedagógico do 
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Programa, a fim de que se propusesse em reuniões junto aos docentes as discussões acerca dos saberes 
escolares e da tradição, que são trabalhados a partir do currículo e como os docentes percebiam a 
contribuição desses saberes para melhoria de vida dos seus educandos e de suas respectivas 
comunidades.   

Portanto, expor a análise do currículo do Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra na 
perspectiva de conhecer como saberes escolares e os saberes da tradição se interagem é o objetivo 
dessa pesquisa, identificando nos relatos dos docentes as dificuldades encontradas no processo de 
ensino e aprendizagem, como também conhecendo um pouco da comunidade e seus saberes.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. A Educação do Campo mudando paradigmas 

Conforme a 1ª Conferencia Nacional “Por uma Educação Básica do Campo” (1998, p. 3), para 
se pensar em uma educação do campo é necessário pensar num conjunto de transformações: o papel 
da escola, os processos de gestão e democratização da escola, a pedagogia escolar, os currículos 
escolares, a (trans)formação dos educadores do campo.    

Antes de discutirmos sobre as proposições que a educação do campo nos remete, faz-se 
necessário um enfoque no contexto em que o campo está inserido. Sobre a educação no Brasil, a 
população rural aparece apenas como um dado que reforça o descaso que a política governamental por 
anos tratou e ainda por vezes trata as populações do campo.  

Conforme Apple (2006, p. 54), qualquer sociedade que aumenta a lacuna entre ricos e pobres, 
no que diz respeito ao controle do “capital” cultural e econômico, precisa ser questionada.  

A extraordinária atividade frequente de migração campo–cidade, combinada com a 
hegemonia de um modelo de vida urbano, leva a crê que o rural não tinha significado histórico relevante 
e que o campesinato estava em processo de extinção. Dentro desta lógica, a agricultura familiar 
camponesa destinada à subsistência e ao mercado local foi abandonada pelas políticas públicas e a 
população esquecida e marginalizada foi de certa forma entregue a própria sorte. Diante desta triste 
realidade o que se vê é uma usurpação de direitos constitucionais.  

No entanto, desde os anos 80 todos esses agravamentos sociais, políticos e educacionais têm 
gerado lutas e reinvidicações sociais como a dos trabalhadores sem–terra, que em conjunto a outras 
entidades pressionam a realização da reforma agrária, que entre suas propostas, reinvidica a 
transformação dos vários latifúndios espalhados em todo o país em assentamentos, recriando e 
impulsionando o modelo de agricultura familiar. Assim, a interação campo–cidade faz parte do 
desenvolvimento da sociedade via submissão, o camponês brasileiro foi estereotipado pela ideologia 
dominante como fraco e atrasado que precisa ser redimido pela modernidade para se integrar a 
sociedade.  

Apesar de toda essa realidade latente, encontra–se iniciativas de reformas agrárias que estão 
conseguindo implementar um modelo diferente de agricultura divergindo do modelo do agronegócio 
bem como modelo do campesinato tradicional . Este modelo inclui os excluídos, amplia os postos de 
trabalho no campo, articula, organiza, aumenta as oportunidades de desenvolvimento das pessoas e 
consequentemente de suas comunidades, avançando em produção e em produtividade. Nessa lógica, o 
campo é lugar de vida em que as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade conservando 
e enriquecendo sua identidade cultural. 

Segundo Fernandes (2009, p. 105), o campo não é só lugar de produção agropecuária e 
agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terras. O campo é território dos camponeses e dos 
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quilombolas. É no campo que estão as florestas, onde vivem as diversas nações indígenas. Por tudo isso, 
o campo é lugar de vida e, sobretudo de educação.       

O campo não tende a desaparecer, mas precisa de uma sustentabilidade social, política, 
econômica e educacional para que cada vez mais seja conquistado o espaço na sociedade. Diante disso a 
educação assume um papel relevante no processo de desenvolvimento do campo, constituindo-se de 
um elemento imprescindível, desde que aliada a ações concretas como: a reforma agrária e as 
transformações efetivas na produção agrícola, entendendo que a educação molda o ser humano, 
proporcionando o uso sistemático de sua intelectualidade e de suas ações, lapidando seus princípios 
morais e éticos. 

Ainda sobre a relevância da educação para a o desenvolvimento do campo Caldart (2009, 
p.79), enfatiza:  

Nessa trajetória de tentar construir uma escola diferente, o que era (e continua 
sendo) um direito, passou a ser um dever. Se queremos novas relações de 
produção do campo, se queremos um país mais justo e com mais dignidade para 
todos, então precisamos preocupar–nos em transformar instituições históricas 
como a escola em lugares que ajudem a formar os sujeitos desta transformação. 

No entanto como desenvolver uma educação que atenda as especificidades do campo e 
contribua para o desenvolvimento do homem e da mulher do campo e de sua comunidade. Diante deste 
questionamento Arroyo (2009, p. 44), afirma: 

Um projeto de educação básica do campo tem que incorporar uma visão mais rica 
do conhecimento e da cultura, uma visão mais digna do campo, o que será possível 
se situarmos a educação, o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a cultura como 
direitos e posicionando crianças e jovens, homens e mulheres do campo como 
sujeitos desses direitos.    
 

2.2. Conhecendo o Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra 

O ProJovem – Saberes da Terra é um programa de escolarização de jovens agricultores (as) 
familiares em nível fundamental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), integrado à 
qualificação social e profissional. O programa surgiu em 2005 vinculado ao Ministério da Educação pela 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), tendo como meta escolarizar 
jovens agricultores (as) familiares em diferentes estados e regiões do Brasil, entre eles no estado do 
Tocantins pertencente à Região Norte. 

Segundo a Lei nº 11.326/2006 são considerados agricultores familiares aquele que pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente aos seguintes requisitos: 

I – Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II – Utilize predominantemente mão–de–obra da própria família nas atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III – Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV – Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.    

O Programa Saberes da Terra integra a Política Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem 
passando para a denominação de ProJovem Campo – Saberes da Terra. O ProJovem foi instituído pela 
Medida Provisória nº 411/2007 intensificando as políticas públicas para a juventude, com o objetivo de 
promover a reintegração dos jovens ao processo educacional equacionando sua profissionalização e seu 
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desenvolvimento humano, por meio de quatro modalidades: ProJovem Adolescente – Serviço 
Sócioeducativo, ProJovem Urbano, ProJovem Trabalhador e ProJovem Campo – Saberes da Terra. 

O Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra, é destinado a jovens camponeses (as) 
pertencente a uma faixa etária de 18 a 29 anos, ofertando por meio de um currículo específico uma 
escolarização fundamental integrada à qualificação social e profissional, voltada ao eixo articulador 
Agricultura Familiar e Sustentabilidade com dimensões de atuação na formação do jovem agricultor (a) 
por meio dos seguintes eixos temáticos: a) Agricultura Familiar: identidade, cultura, gênero e etnia; b) 
Sistemas de produção e processos de trabalho no campo; c) Cidadania, organização social e políticas 
públicas; d) Economia solidária; e) Desenvolvimento sustentável e solidário.           

      Segundo o Documento Base do Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra (2008), o 
ProJovem Campo – Saberes da Terra tem como finalidade proporcionar formação integral ao jovem do 
campo por meio de elevação de escolaridade, tendo em vista a conclusão do Ensino Fundamental com 
qualificação social e profissional e potencializar a ação dos jovens agricultores. O programa visa ao 
desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e suas comunidades por meio de 
atividades curriculares e pedagógicas, em conformidade com o que estabelecem as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básicas nas Escolas do Campo – Resolução CNE/CEB Nº 01 de 03/04/2002.      

2.3. O currículo da Educação do Campo e seus saberes 

A idéia de currículo na educação do campo deve contemplar uma vivência pedagógica baseada 
na escola e nos saberes escolares, bem como e em igual importância nos saberes da tradição, sendo sua 
cultura, seus valores familiares, suas aprendizagens adquiridas no decorrer de suas vidas laborais e/ou 
cotidianas também valorizadas e contempladas no processo de formação do currículo. Por meio da 
educação dos saberes escolares e da tradição é que nos transformamos não somente em seres 
humanos, mais em seres sociais, capazes de aprender, conviver e desenvolver o meio em que vivemos a 
partir de nossa intelectualidade e do nosso trabalho. 

Segundo Arroyo (2009, p. 105), deve–se incorporar no currículo do campo os saberes que 
preparam para produção e o trabalho, os saberes que preparam para a emancipação, para a justiça, os 
saberes que preparam para a realização plena do indivíduo como ser humano.  

Na perspectiva da formação humana e profissional, o currículo das escolas do campo se 
institui, vinculando o trabalho e o ensino, a teoria e a prática. È importante integrar ensino – trabalho – 
comunidade, valorizando a dinâmica do trabalho pedagógico voltado para o ensino das habilidades a 
serem desenvolvidas e das competências a serem adquiridas. Desta forma, o currículo contribui para o 
fortalecimento das bases educacionais entre o educador e educando.   

O que se constata é que não existem receitas de propor um currículo ideal, e sim o uso da 
criatividade visando práticas concretas, transformando informação em conhecimento com 
uso/benefício para a sociedade priorizando suas comunidades locais. Hoje na proposta de educação do 
campo é imprescindível que seja desenvolvido um currículo para os jovens agricultores (as) que 
proponha discussões no seu contexto pedagógico de sujeitos ativos, reflexivos, criativos e solidários. 
Indagando sobre o perfil do sujeito que constrói seu próprio conhecimento considerando o bem 
individual e coletivo, com perspectivas de mudanças capazes de interagir e contribuir para o 
desenvolvimento social.    

Ainda sobre currículo, Hage (2006, p. 63) afirma que o currículo constitui-se num espaço de 
produção e disseminação de conhecimentos, de práticas e políticas culturais. O currículo interfere na 
produção do imaginário da população, a partir dos valores, comportamentos, atitudes, normas, padrões 
culturais que veicula, conferindo legitimidade ao projeto social dos grupos que apresentam maior poder 
na sociedade, atribuindo-lhe um caráter oficial, envolvendo inclusive o apoio dos setores populares.                    
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3. PROPOSTA METODOLÓGICA E RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada com os docentes que trabalham no Programa ProJovem Campo – 
Saberes da Terra, na Escola Estadual Boa Sorte, situado no Assentamento Boa Sorte no município de 
Araguatins, localizado no extremo norte do Estado do Tocantins. A intenção da pesquisa veio a partir de 
um convênio entre o Instituto Federal – Campus Araguatins e a Diretoria Regional de Ensino do Estado 
do Tocantins com sede no município de Araguatins, para acompanhar todo o processo pedagógico dos 
cursos ofertados pelo referido programa, principalmente no que se refere à documentação exigida para 
a certificação, sendo a mesma efetivada em conjunto com a Diretoria supracitada. 

Os estudos da pesquisa foram concentrados na análise dos documentos pedagógicos 
referentes ao curso como: documento do Projeto Pedagógico do Curso, planos de aula e de ensino, 
calendários com as datas letivas. Analisaram-se também as programações específicas do Curso, 
discussões a partir de reuniões pedagógicas com a presença dos professores, da coordenadora 
pedagógica do Programa e do técnico pedagógico da Diretoria de Ensino responsável pelo Programa.   

Foram realizadas visitas junto aos docentes e coordenação pedagógica do Programa, com o 
objetivo de dialogar sobre as atividades pedagógicas que foram propostas e trabalhadas com os 
estudantes, sendo apresentado um roteiro diagnóstico em que os educandos falaram de suas 
necessidades e expectativas antes do Programa e no seu decorrer, as dificuldades estruturais e as 
condições edafoclimáticas dos seus assentamentos.  

Na sequência das discussões, os docentes comentaram sobre as atividades práticas que eram 
vivenciadas pelos estudantes em suas localidades e nos arredores da própria Escola. As atividades 
envolvidas eram relacionadas aos arranjos produtivos locais (APLs), mais especificamente nas áreas da 
agropecuária.  

No que diz respeito à agricultura foram estudadas e realizadas práticas como o conhecimento 
do solo, plantio e cultivo de hortaliças – alface, rúcula, abóbora, cebolinha, coentro, pimenta, mandioca, 
couve, entre outras. O cultivo de frutas típicas do cerrado como laranja, abacaxi, melancia, limão, 
mamão, banana, entre outras, realizando em conjunto um trabalho de aproveitamento otimizado 
dessas frutas e hortaliças para economia doméstica e solidária.  

Por sua vez, no tocante à pecuária foram trabalhadas práticas relativas à criação de animais 
como, aves poedeiras, com práticas de arraçoamento e manejo sanitário, trabalhos teóricos envolvendo 
sistema de criação de abelhas. Foram discutidas e trabalhadas os sistemas de criação de peixes tanto em 
tanques quanto em gaiolas, trabalhando alternativas para aproveitar melhor os córregos situados em 
suas propriedades rurais, e ainda a criação e produção de suínos, explorando toda parte de manejo, 
sanidade e produção.  

Outro trabalho desenvolvido foi o resgate cultural da vegetação e o clima do cerrado. Durante 
as aulas teóricas referentes aos componentes curriculares da base comum do Ensino Fundamental, os 
docentes relatam as expectativas de muitos educandos com a descoberta da leitura, da matemática e 
das ciências proporcionando a descoberta do mundo ao seu redor. Nesse momento um docente 
enriquece as discussões com o seguinte relato: 

No início os alunos tinham grande dificuldade de escrita e pequenos problemas 
matemáticos, hoje tem mais facilidade e consegue utilizar seus conhecimentos 
adquiridos na sua prática do dia–a–dia, como o aluno que usa as tabelas 
matemáticas para controlar o leite produzido em sua propriedade. (Professora do 
Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra).            
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Outro ponto frizado pelos docentes foi a importância de explorar a cultura local como forma 
de valorizar os saberes e o cotidiano das localidades, a partir de exposição em feiras realizadas na 
própria escola sendo expostos artesanatos, culinária a partir de comidas típicas e demonstração de 
danças regionais. Dentre as feiras apresentadas, os docentes falaram da realização da I e II Feira do 
Babaçu explorando temas como as cadeias produtivas do babaçu e sua importância para alimentação.  

Dentro das atividades de extensão foram ofertadas pelo programa visitas técnicas com 
docentes e educandos, com o objetivo de atualização de suas vivências cotidianas e seu currículo na 
parte de formação profissional, além da oportunidade de visualizar práticas e situações profissionais 
reais visando contribuir para formação profissional e cidadã, bem como a ida dos estudantes a eventos 
com o intuito de assistir palestras e mesas redondas com temáticas voltadas para a agricultura familiar e 
a economia solidária. Outra proposta de extensão foi à oferta da oficina realizada no Instituto Federal – 
Campus Araguatins voltada para o manuseio, fabricação, conservação e consumo de derivados do leite 
como iogurtes, doces e queijos.  

Ainda em discussão, foram relatadas as atividades de projetos desenvolvidos pelos estudantes 
em suas localidades e acompanhados pelos docentes, com escolhas de temas que fossem viáveis em 
suas respectivas localidades como: pesquisa sobre as variedades de árvores existentes no local, 
pesquisas relativas ao desenvolvimento do plantio e análise do solo, criação e desenvolvimento de 
animais tanto para o consumo familiar quanto para a comercialização, observando o lucro financeiro e 
retorno econômico para suas comunidades. Todos esses projetos foram acompanhados pelos docentes 
em visitas in locu.  

Com essa metodologia adotada foi possível diagnosticar pontos positivos e negativos ocorridos 
no desenvolvimento do Programa no assentamento Boa Sorte, como o currículo do Programa foi 
organizado relacionando os saberes escolares e os da tradição e como os docentes viam esses 
ensinamentos contribuir na vida de seus educandos.  

O comentário de um docente durante uma de nossas reuniões ilustra bem as contribuições do 
Programa:  

Bom em termos de desenvolvimento, trabalhar atividades agrárias com o homem 
do campo é complexo e desafiador. Os alunos que participaram do Programa 
Projovem Campo – Saberes da Terra foram oportunizados em conhecer e vivenciar 
culturas e atividades diferentes relacionadas ao seu cotidiano (...). O mais 
importante é ouvir os alunos dizendo que compreendem o que eu quero 
transmitir, que hoje com o que aprenderam por meio do programa conseguem 
enxergar além das palavras, as ideologias, os sentimentos e as práticas que estão 
ali escondidas. Hoje, diante das mais diversas situações são capazes concordar ou 
discordar, apresentar seu ponto de vista, discutir problemas e soluções. A partir do 
Programa puderam participar de visitas técnicas em lugares diferentes observando 
a forma de como trabalhar a sustentabilidade, a produção e a sua própria 
sobrevivência. (Professora do Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra).            

Dentro das discussões foram abordadas as dificuldades encontradas na execução do programa 
como, atraso no repasse dos recursos impossibilitando algumas ações que envolviam visitas as 
localidades para complementar as aulas do ambiente escolar, no envio dos materiais pedagógicos, 
materiais e utensílios para as aulas práticas bem como sementes, mudas de plantas, adubos, 
fertilizantes, matrizes de animais, alimento para os animais e construção de locais para acomodar essas 
matrizes. Estas deficiências exigiram que os docentes tivessem que fazer um planejamento diferenciado 
para que o objetivo fosse atendido. Algumas dificuldades relatadas foram de efetivar a permanência dos 
estudantes devida todas as suas especificidades, bem como, trabalhar com turmas muito heterogêneas 
que variavam entre estudantes que nunca tinham ido à escola e outros que já possuíam o Ensino 
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Fundamental incompleto. Enfim, muitos são os desafios para conseguir que a proposta da Educação do 
Campo seja realmente efetivada, no entanto contamos com profissionais que se dedicam para que a 
realidade das comunidades do campo possam realmente ser valorizadas.  

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa pesquisa teve como ponto de partida a necessidade de identificar quais os saberes 
escolares e os da tradição eram trabalhados a partir do currículo do Programa ProJovem Campo – 
Saberes da Terra  e como os docentes percebiam a contribuição desses saberes para a melhoria de vida 
dos seus educandos e de suas comunidades.   

Diante da metodologia utilizada, constatou–se que os saberes escolares e os saberes da 
tradição estão presentes no documento do Projeto Pedagógico do Curso e nas ações que foram 
trabalhadas, de modo que ambos se completam.. Percebe-se também que nas atividades propostas 
sempre existiam, por parte dos docentes e da coordenação do programa, a preocupação de relacionar e 
valorizar a realidade e o cotidiano dos estudantes. 

Durante as conversas com os docentes ficou bastante clara a disponibilidade de todos em 
contribuir para que o programa realmente promovesse uma mudança de comportamento dos 
estudantes do Programa. É importantes que se valorize mais o campo e o torne realmente produtivo, 
não sendo assim mais necessário deixar o campo para buscar melhores oportunidades.  

Ainda há muito a melhorar no decorrer de outras turmas que forem ofertadas. O programa só 
tem a melhorar com os exemplos das experiências contempladas pelo programa. É prazeroso notar na 
fala dos docentes, a receptividade que o Programa ProJovem Campo – Saberes da Terra tem nas 
comunidades campesinas, bem como a importância depositada na Escola. Esta credibilidade torna o 
nosso papel de educador tão imponente na vida dos educandos.  Acreditar na Educação não é obsoleto 
e sim a única oportunidade que temos de nos libertar e de nos valorizar enquanto seres humanos 
produtivos.   
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RESUMO 

 É mister elencar que o trânsito é o que mais vítima pessoas no país, e que a cada dia mostra-se 
mais caótico e perigoso nas vias urbanas. Infelizmente, esse trânsito faz parte do cotidiano dos 
brasileiros e não é só no Brasil, mas mundialmente. No entanto, pretende-se demonstrar, nesse artigo, 
que estudos para compreender essa temática favorecem a busca de estratégias para minimizar os 
resultados dessa realidade. As medidas educativas, especialmente, podem ser consideradas uma das 
estratégias que implicam a melhoria da segurança no trânsito e qualidade de vida das pessoas. Nesse 
sentido, este artigo discorre sobre a Educação para o Trânsito e seu respaldo legal no Código de Trânsito 
Brasileiro; e, ainda, apresenta a experiência prática dos 3 primeiros meses do projeto de extensão (em 
andamento) “Blitz do IFRN: conscientizando e preservando vidas no trânsito”, desenvolvido no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros/RN. Nesse 
sentido, conclui-se que a promoção de ações educativas direcionadas à comunidade escolar, com a 
participação de órgãos e gestores públicos, de forma integrada, é importante e produz resultados 
significativos, e que a educação para o trânsito não se restringe ao contexto escolar, mas deve ser 
realizada em conjunto, por se tratar da segurança e qualidade de vida de todos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Trânsito, Acidentes, Sinalização, Condutores. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito matam hoje mais de um 
milhão de pessoas por ano em todo o mundo e deixam entre vinte e cinquenta milhões feridas, a 
maioria jovem, algumas com sequelas que levarão para o resto da vida. O trânsito mata quatro vezes 
mais que uma guerra civil e duas vezes mais que os homicídios. O trânsito quando não mata ou deixa 
sequelas, no mínimo causa danos materiais. 

O fator que favorece a ocorrência dos acidentes de trânsito, conforme comprovado em estudos de 
alguns autores, como por exemplo, Tapia Granados (1998), é o volume do tráfego. De acordo com o 
autor, após a Segunda Guerra Mundial, o carro se tornou um artigo de consumo e, desde então, a frota 
aumenta vertiginosamente. Para outros autores, Stradling et al. (1998 apud Macedo, 2005), por 
exemplo, a maioria dos acidentes é resultante de falhas humanas, responsável por 90% dos acidentes 
registrados. A imprudência e imperícia são determinantes nos acidentes fatais. Entre os jovens esse 
índice tende a aumentar, pois a condução de veículos possibilita a sensação de poder, status e 
ostentação e, através dela (condução de veículos), o jovem busca auto afirmar-se.  

Entretanto, os acidentes de trânsito têm a importante característica de serem preveníveis e, 
portanto, passíveis de orientação e implantação de medidas que visem à redução do número cada vez 
maior de vítimas. Uma das ferramentas de prevenção, portanto, é a conscientização e educação para o 
trânsito, prevista inclusive no Código de Trânsito Brasileiro, nos Art 74 à 79, que ressalta que a educação 
para o trânsito é direito de todos e deverá ser promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º 
graus. 

Nesse ínterim educacional, foi desenvolvido o projeto de extensão “BLITZ DO IFRN: conscientizando 
e preservando vidas no trânsito, no Campus do IFRN, situado no município de Pau dos Ferros/RN. O 
projeto de cunho educativo direcionado à comunidade escolar e local teve como objetivo desenvolver 
um trabalho sistemático de educação, conscientização e prevenção de acidentes de trânsito, através de 
atividades que promovessem uma aprendizagem significativa, preparando o aluno para ser um 
multiplicador do conhecimento adquirido, disseminando-o para municípios circunvizinhos. 

Com esse objetivo, foram desenvolvidas ações de mobilização internas e externas de educação para 
o trânsito, com metodologia interdisciplinar, culminando em momento externo de Blitz para 
conscientização da comunidade local. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O Código de Trânsito Brasileiro define trânsito como “a utilização das vias por pessoas, veículos e 
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga e descarga.” Esse conceito, denota que há apenas um movimento de ir e vir, 
contrariando o autor Rozestraten (1988). Para ele, trânsito “é o conjunto de deslocamentos de pessoas 
e veículos nas vias públicas, dentro de um sistema convencional de normas, que tem por fim assegurar a 
integridade de seus participantes.” (ROZESTRATEN, 1988). Nesse sentido, este autor complementa o 
conceito de trânsito, incluindo a presença de um sistema de normas e a necessidade de assegurar a 
integridade das pessoas. 

Com esse conceito amplificado, é possível compreender melhor a importância do CTB – Código de 
Trânsito Brasileiro – como sistema normativo; e da educação para o trânsito – como forma de 
internalizar um aprendizado que precisa ser posto em prática. 
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Assim, o CTB é o respaldo legal que contempla, entre outros aspectos, penalidades, fiscalização e 
educação para o trânsito. Ele discorre sobre Educação para o Trânsito, no seu capítulo VI, nos artigos 74 
a 79. Destaque para os artigos: Art. 74: “A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever 
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”; e Art. 76 - A educação para o trânsito 
será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. (CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO, 2005). 

O código prevê também a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar 
com conteúdo programático sobre segurança de trânsito; formação e treinamento de professores e 
multiplicadores e campanhas educativas em períodos pré-definidos. 

O CTB, portanto, assume o caráter de instrumento que orienta e legitima a busca de transformação 
da realidade. No entanto, embora esteja previsto no CTB, a adoção de um currículo interdisciplinar, em 
todos os níveis de ensino, a realidade educacional se distancia dessa exigência. Até o presente 
momento, a educação para o trânsito não consta na lista das disciplinas transversais publicadas pelo 
Ministério da Educação. Para o ensino fundamental, por exemplo, os PCN´s, que são Parâmetros 
Curriculares Nacionais definidos a partir da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 
que orientam a aplicação da transversalidade na prática educativa, não contemplam a Educação para o 
Trânsito. 

Para esclarecer o termo transversalidade, diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 
educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados e as questões da 
vida real e de sua transformação. (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2001). 

Segundo os PCN´s – Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), a transformação da realidade, das 
relações sociais nas dimensões econômica, política e cultural é a forma de efetivar o direito de ser 
cidadão. Compreende-se, portanto, que a educação para o trânsito pode formar cidadãos reflexivos e 
multiplicadores do conhecimento, condutores mais conscientes de sua cidadania e do valor humano. 

Para que haja educação para o trânsito, faz-se necessário que o professor tenha formação 
adequada, que a instituição escolar ofereça um ensino com metodologia compatível à idade do aluno, 
para que o aprendizado seja significativo. Na visão de Ausubel (1980), a construção do conhecimento 
acontece de maneira significativa, quanto mais o aluno está envolvido em um processo que adota uma 
abordagem integradora, a qual inclua, além dos conteúdos do tema em si, os problemas 
contemporâneos, os interesses do aluno e sua vivência. 

É importante que a educação para o Trânsito abranja todos os cidadãos, em todas as faixas etárias, 
desde a educação infantil até a educação superior, e que não atenda somente a legislação, mas que seja 
um ensino que promova a conscientização dos futuros condutores. 

3. METODOLOGIA 

O IFRN Campus Pau dos Ferros integra a II Fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em 2007. Situado a 420 km da capital, Pau 
dos Ferros constitui cidade-pólo para os 37 municípios que compõem as microrregiões de Pau dos 
Ferros (ver figura 1), Umarizal e Serra de São Miguel, destacando-se como o município mais populoso da 
mesorregião do Oeste potiguar. 
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Figura 1 – Mapa rodoviário do Rio Grande do Norte 

O projeto de extensão “Blitz do IFRN: conscientizando e preservando vidas no trânsito”, 
desenvolvido no IFRN - Campus Pau dos Ferros iniciou em abril de 2011 (ainda em andamento), tendo 
como objetivo promover educação para o trânsito e conscientizar a comunidade escolar e do Município 
de Pau dos Ferros sobre a prevenção de acidentes. 

A necessidade de desenvolver este projeto se observou a partir da análise das seguintes questões: 
este campus perdeu 3 alunos (em 2010), vítimas fatais de acidente de trânsito; o prédio deste Campus 
está situado às margens da BR 405, no Km 154, onde não há recuo (acostamento) para manobras de 
transposição da Rodovia e ingresso nas instalações dessa instituição; o trânsito interno, nas instalações 
deste campus, não conta com auxílio de sinalização horizontal e vertical; o município de Pau dos Ferros 
é considerado pólo comercial, educacional e de saúde para outros 37 municípios do Alto Oeste e 
municípios dos Estados do Ceará e Paraíba, aspecto que contribui para o aumento do fluxo de veículos 
no município; até a presente data não há, neste município, órgão municipal executivo de trânsito com 
estrutura para desenvolver atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de 
trânsito e controle e análise de estatística, sendo responsabilidade, portanto, da Polícia Estadual e 
Militar, auxiliar na organização do trânsito do município; e por último, o elevado número de alunos que 
conduz veículo sem possuir habilitação – conforme detalhamento no item 5 (Fig. 1). 

No primeiro semestre letivo de 2011, o Campus possuía, aproximadamente, cerca de 800 alunos, 
distribuídos entre os cursos técnicos de Alimentos e Informática, PROEJA e licenciatura em Química. 

Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizada metodologia interdisciplinar, envolvendo, na 
maioria das ações, toda a comunidade escolar. Para tal, as ações foram estruturadas em três momentos: 
a) aproximações ao tema, para fornecer informações e subsídios para efetiva participação dos alunos; 
b) assimilação do tema para estimular o processo de aprendizagem, através da participação ativa dos 
alunos e, por fim, c) realização de mobilizações e ações de intervenção. As ações são descritas a seguir: 

a) No primeiro momento, foram realizadas palestras; mostra de fotos para reflexão e identificação 
dos problemas do trânsito local; apresentação de vídeos sobre: o trânsito, acidentes, vítimas, legislação, 
equipamentos de segurança obrigatórios e comportamento do condutor. Foi lançado para os todos os 
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alunos, concurso para criação da logomarca do projeto e o vencedor foi premiado com camiseta 
estampada com a logomarca selecionada. 

b) No segundo momento, de Assimilação do tema, foi realizada pesquisa de condutores de veículos 
com habilitação (ver gráfico 1); colhidos (pelos alunos) depoimentos de pessoas vítimas de acidentes de 
trânsito e seus familiares (em caso de vítimas fatais); criado, por alunos, o blog do projeto com quiz 
(com perguntas sobre comportamento no trânsito); realizado, pelos alunos de municípios distintos, 
registro fotográfico dos problemas de trânsito de sua cidade; ministrada palestra com o Corpo de 
Bombeiros sobre primeiros socorros, em caso de acidentes domésticos (engasgo, mal súbito e 
vazamento de gás) e de trânsito; Encontro de Gestores de órgãos vinculados ao trânsito, para dialogar 
sobre sinalização, segurança, educação e fiscalização do trânsito no Município de Pau dos Ferros e 
Região circunvizinha. 

c) No último momento, foi realizada a 1ª BLITZ educativa, nas instalações de acesso ao Campus 
Pau dos Ferros. A abordagem aos alunos, servidores, pais e motoristas de transporte escolar, teve como 
objetivo instruir sobre o Projeto e a necessidade do uso do cinto de segurança e/ou capacete. Demais 
ações de mobilização e intervenção foram previstas, como por exemplo: formação de grupo teatral na 
disciplina de artes; resolução de problemas e elaboração de gráficos a partir dos dados da pesquisa, na 
disciplina de informática e matemática; implantação da sinalização horizontal e vertical das instalações 
internas do campus; e blitz educativa externa (envolvendo a comunidade local). Outras ações foram 
dimensionadas de acordo com as peculiaridades encontradas na análise dos primeiros resultados do 
projeto, nas etapas a) e b) mencionadas anteriormente.  

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Dentre essas ações, mencionadas acima, será comentado o desenvolvimento e analisado os 
resultados de 3 delas: 

4.1 Pesquisa dos Condutores de Veículos 

Foi realizada uma pesquisa exploratória piloto, com 449 alunos (de todos os cursos ofertados) do 
IFRN – Campus Pau dos Ferros, no mês de maio de 2011. O objetivo foi identificar o número de 
condutores de veículos motorizados e o quantitativo dos que possuem ou não habilitação para dirigir – 
CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O número de respondentes desta pesquisa representa mais de 
50% do número de alunos frequentando às aulas no 1º semestre letivo de 2011. 

A pesquisa foi aplicada por alunos bolsistas, munidos de questionário fechado com questões de 
identificação e relacionadas ao objetivo da pesquisa. O aluno respondente era abordado e identificado 
apenas pelo curso, sexo e idade. As demais questões versavam sobre a condução de veículo e a 
habilitação para tal, e ainda, quem era o proprietário do veículo conduzido. Dos respondentes 51% eram 
do sexo feminino e 48% masculino; 64% possuem idade menor ou igual a 17 anos e 35% possuem idade 
igual ou maior que 18 anos. Do total amostrado, 50% não conduzem veículos motorizados. 

No gráfico 1, são apresentados os dados obtidos, somente com os alunos que conduzem veículos 
(50%). 
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Gráfico 1 – Condutores de veículos COM e SEM habilitação para dirigir 

Observa-se que o número de alunos que conduzem veículo e não possui CNH é representativo 
(80%), em contraponto ao de alunos que conduzem veículo e possuem CNH (20%). 

É possível inferir que esses dados se justifiquem pela ausência de órgão municipal executivo de 
trânsito, para fiscalizar e penalizar esse tipo de infração; falta de políticas públicas para conscientização; 
e ainda, reflexo da realidade das cidades do interior, que possuem número pequeno de habilitados em 
relação ao número de veículos motorizados existentes. Esta última informação pode ser ratificada pelo 
autor da reportagem “Há dois carros para cada habilitação no interior do RN”, no caderno de notícias do 
Jornal Tribuna do Norte. O autor Lucena (2011), explica que o cenário do trânsito no interior mudou, em 
virtude da substituição do transporte de cargas, feito por animais, por veículos motorizados. Ele 
contabiliza a quantidade de motos por município em relação ao número de habilitados e conclui que, 
para cada motorista habilitado, existem duas motos e meia. Os números revelam, portanto, que muitas 
pessoas trafegam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) contribuindo para aumentar o perigo 
nas estradas estaduais e desordem no trânsito das cidades. A fiscalização é precária e a frota cresce a 
cada dia.  

No caso específico do IFRN – Campus de Pau dos Ferros, por atender alunos de vários municípios 
distintos da região, que não possuem transporte público de passageiros, é comum os alunos se 
deslocarem de casa para o Campus com veículos motorizados, mesmo sem possuir CNH e/ou idade para 
tal. Talvez seja a única estratégia, para que os alunos frequentem às aulas. 

De toda forma, é importante frisar que o Código de Trânsito Brasileiro considera infração gravíssima 
o fato de o condutor dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir e prevê penalidade de 
multa e apreensão do veículo.  

Também terá penalidades e medidas administrativas previstas no CTB (Art 164), o familiar/terceiro, 
que permitir que pessoa – sem CNH ou permissão para dirigir; cassada ou suspensa; com CNH de 
categoria incompatível; vencida; ou sem usar e/ou aparelhos de correção – tome posse do veículo 
automotor e passe a conduzi-lo na via pública 
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Nesse sentido, o gráfico 2 abaixo esclarece qual o proprietário dos veículos conduzidos pelos alunos. 

 

Gráfico 2 – Condutores de veículos COM e SEM habilitação para dirigir 

A figura acima apresenta que do total (224) de respondentes que conduzem veículos, (130) 
conduzem veículos de familiares; (52) conduzem veículos próprios e (42) conduzem veículos de 
terceiros.  Observa-se que é significativo o número (130) de alunos que conduzem veículos de 
familiares. Ressalva-se que não foi mensurado, dentro desse quantitativo, o número de alunos que não 
possuem CNH. Entretanto, com esse resultado, pode-se inferir que a família, consente que o aluno 
conduza veículo. No caso de alunos sem CNH, compreende-se que o familiar assume a responsabilidade 
das consequências da condução desse veículo por “aluno” não habilitado. 

É importante observar que a maioria dos respondentes está na fase de desenvolvimento 
denominada adolescência. Entende-se por adolescência, segundo Coll (1968), a etapa que se estende 
dos 12 aos 20 anos de idade, aproximadamente. Uma fase que não se é mais criança, mas não se tem 
status de adulto e que a sociedade aguarda que eles se preparem para exercer o papel de adultos. 

Nessa etapa, na maioria das vezes, o adolescente está em idade escolar e ainda depende dos pais. 
Nesse sentido, o papel da escola e da família é fundamental para a formação do adulto e/ou o condutor. 

Por fim, a partir dos resultados preliminares dessa pesquisa, algumas ações de mobilização e 
intervenção (3º momento do projeto) foram planejadas, como por exemplo: reunião com pais para 
apresentar os resultados da pesquisa e ressalvar a responsabilidade destes no processo de educação 
para o trânsito; ação social interna, para facilitar o acesso dos alunos ao processo de habilitação, junto 
às auto-escolas e ao DETRAN/RN; encontro com os motoristas de transporte escolar para 
conscientização e esclarecimentos sobre direção defensiva, entre outras ações. 

4.2 Encontro de Gestores 

O Encontro de Gestores, ação contemplada no segundo momento do projeto, foi realizado nas 
instalações do IFRN-Campus Pau dos Ferros, no dia 31/05/2011 às 14h, com o objetivo de promover 
debate entre gestores de órgãos vinculados ao trânsito; socializar as dificuldades enfrentadas por cada 
órgão na condução de suas responsabilidades; discutir as fragilidades do trânsito na região, bem como, 
colher sugestões de melhoria. 
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Estiveram presentes os superintendentes do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes do Rio Grande do Norte e da PRF – Polícia Rodoviária Federal; coordenadores de educação 
para o trânsito do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte; vice prefeito 
do município de Pau dos Ferros; tenente do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros; major do 4º Distrito 
de Polícia Rodoviário Estadual; promotor da Comarca de Mossoró; diretor do CAMEAN – Campus 
Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia da UERN – Universidade Estadual do Rio Grande 
do Norte; diretora da DIRED – Diretoria Regional de Educação, Cultura e Esportes do RN; Secretária 
Municipal de Educação de Pau dos Ferros; proprietários de auto-escolas; secretário Municipal de Meio 
Ambiente de Pau dos Ferros; diretor do grêmio estudantil do IFRN e representante da URSAP – Unidade 
Regional de Saúde Pública de Pau dos Ferros, entre outros. 

Ao final do encontro, os gestores preencheram um protocolo de intenções, como objetivo registrar 
e formalizar o compromisso assumido por cada órgão, para a melhoria do trânsito no município e região 
circunvizinha. Dentre as intenções mencionadas, destaca-se na tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 – Ações registradas no Protocolo de Intenções 

Intenções Órgão 

Maior fiscalização para inibir a condução de veículos por menores CPRE 

Implementar e participar de projetos de educação para o trânsito DETRAN 

Agilizar o processo de municipalização do trânsito no Município de 
Pau dos Ferros 

Prefeitura do Município de 
Pau dos Ferros 

Acompanhar os órgãos competentes no cumprimento das ações 
mencionadas no protocolo de intenções 

Prefeitura do Município de 
Pau dos Ferros 

Implantar barreiras eletrônicas e gestão semafórica no Município DNIT 

Formar condutores conscientes e responsáveis Auto-escola 

A partir desse registro, o projeto de extensão se propõe a acompanhar a execução dessas intenções, 
que acarretarão, possivelmente, os seguintes resultados: menor índice de acidentes e infrações; 
conscientização e educação para o trânsito; formação de agentes multiplicadores; melhoria na 
fiscalização e infraestrutura do trânsito municipal; melhor fluxo de veículos e melhorias na formação de 
condutores. 

O Encontro de Gestores foi um espaço de debate, reflexão e compromisso, que permitiu o 
engajamento e participação ativa dos representantes dos órgãos presentes. Certamente, encontros 
semelhantes a este, se ocorressem com maior frequência e por iniciativa dos próprios gestores, 
promoveriam resultados mais abrangentes e interdisciplinares. 

4.3 Blitz Educativa 

A 1ª BLITZ educativa ocorreu durante 3 dias 07, 08 e 09/06/2011 no Campus Pau dos Ferros. As 
pessoas que acessavam o Campus, pedestres e condutores, foram abordadas por uma equipe (ver figura 
2), que distribuiu panfletos e lixeiras para automóveis. Os condutores de veículos motorizados que 
estavam fazendo uso de capacete/cinto de segurança foram parabenizados e os que não, eram 
orientados a fazê-lo.  

08420841



Nessa BLITZ, foi feito uso de faixas educativas, cones para ordenamento do fluxo de veículos e 
coletes de identificação para a equipe (alunos e voluntários) envolvida na abordagem.  

 

Figura 2 – 1ª Blitz educativa 

A estratégia de abordagem utilizada nessa blitz teve como objetivo conscientizar pais, alunos, 
servidores e motoristas de transporte escolar, sobre a necessidade do uso do cinto de 
segurança/capacete. Tal abordagem favoreceu a aprendizagem, inclusive, dos envolvidos na 
abordagem. 

A experiência da blitz foi relevante por tratar-se do terceiro momento do projeto, a intervenção 
prática de cidadania. Ou seja, momento de divulgação e contato mais aproximado com os condutores e 
pedestres da comunidade escolar em questão. Nas abordagens, observou-se comportamentos diversos 
entre os condutores, tais como: resistência em acatar a recomendação de fazer uso do cinto (por 
exemplo); aceitação e boa vontade de atender a referida orientação; e vergonha por estar 
comprometendo sua própria segurança (falta do capacete ou cinto de segurança) e não estar atendendo 
a uma exigência legal. 

Verificou-se a necessidade de promover mais blitz educativas, de forma sistemática e permanente, 
para sedimentar na cultura do Campus e nos hábitos da comunidade escolar, o uso frequente do 
capacete e cinto de segurança, como forma de garantir a educação e verdadeira conscientização. 

 

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, compreende-se que a educação para o trânsito é um direito de todos e deve 
estar presente no contexto escolar; não obstante o que se percebe é um descompasso entre o que 
preconiza a Legislação e a prática cotidiana. Considerando, o papel do ensino no preparo para o 
exercício da cidadania de seus educandos, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro em relação à educação para o trânsito nas escolas e os 
resultados preliminares do projeto de extensão, conclui-se que é importante e produz resultados 
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significativos a pesquisa e promoção de ações educativas direcionada à comunidade escolar e que a 
educação para o trânsito não se restrinja ao contexto escolar, mas deve ser uma preocupação social, 
iniciada no seio familiar. 

É importante frisar que estudos sobre o trânsito poderão contribuir na elaboração de políticas 
públicas de educação para o trânsito, que sejam efetivas e passíveis de execução prática, e de revisão 
constante. 
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RESUMO 

A Educação Física Escolar é a disciplina que trata do conhecimento da Cultura Corporal nas mais diversas 
intencionalidades que podem ser lúdicas, agonísticas, estéticas, artísticas, competitivas ou outras mais 
que sejam produzidas pela consciência social do público em questão. Os conteúdos expressos nos 
documentos orientadores como a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais ou os Parâmetros Curriculares 
Nacionais se mostram embasados numa perspectiva crítico-superadora e crítico-emancipatória 
apresentando os conteúdos como sendo os jogos, lutas, esportes, ginásticas, conhecimentos do corpo e 
dança com a possibilidade de expansão segundo a realidade. Torna-se necessário especificar que 
elementos da teoria sócio-histórica devem ser observados na construção de uma matriz curricular de 
Educação Física. O objetivo deste estudo é elencar os pressupostos sócio-históricos de forma a nortear a 
construção de uma proposta pedagógica em Educação Física para o Ensino Médio dos Institutos de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) onde identificamos que uma 
reformulação dos paradigmas norteadores e uma maior fundamentação psicológica sobre a 
aprendizagem tornam-se necessários 

Palavras-chave: Pedagogia, Conteúdos, Educação Física 
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1. INTRODUÇÃO 

As atividades da Educação Física não podem ser ensinadas como um exercício físico 
dicotomizada em uma parte que pensa e outra que faz. Mesmo a idéia de se trabalhar a Educação Física 
como elemento da Cultura Corporal subentende-se a existência de uma “cultura intelectual” (KUNZ, 
2004) o que leva a novas investigações. 

A Educação Física, que fora norteada no contexto escolar pela idéia clássica de aprender a 
conhecer os aspectos cognitivos e motores combina-se ao saber fazer, aspecto procedimental, 
instrumental, mas o resgate de elementos culturais incorporados nos faz compreender a importância de 
aprender a ser, ter uma visão reflexiva e crítica além de aprender a viver juntos considerando as 
diversidades étnicas, econômicas culturais, sociais e religiosas (DELORS, 1998). 

O objetivo deste estudo é elencar os pressupostos sócio-históricos de forma a nortear a 
construção de uma proposta pedagógica em Educação Física para o Ensino Médio dos Institutos de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) onde, a pesquisa, que foi de natureza 
aplicada com abordagem qualitativa, tendo a revisão de literatura como instrumentos de coleta. Os 
dados encontrados foram analisados e discutidos ao final. 

Primeiramente o tema foi contextualizado quanto aos aspectos que fundamentam a Educação 
Física e as teorias que devem nortear a formação profissional e a atuação do professor. Seguidamente 
apresentam-se quais seriam os elementos norteadores de uma proposta pedagógica para, então serem 
apresentados os resultados e conclusões decorrentes da pesquisa. 

2. CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO 

A Educação Física tem uma cronologia de seus conteúdos segundo os parâmetros educacionais 
atuais onde o processo de ensino se divide em ciclos de escolarização. Segundo Coletivo de Autores 
(1992) e embasado nas novas leis de diretrizes e bases da educação brasileira (LDB) e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s), os ciclos de escolarização definem que no ensino médio temos a 
sistematização dos conteúdos corporais. 

Nos últimos anos, diversas obras sobre a formação docente, na área da Educação Física, têm 
sido apresentadas, especialmente sobre a incorporação de conhecimentos dos processos de vida, de 
trabalho e de formação do professor (LELIS, 2001) e segundo Silva (2008), temos preconizado um 
discurso de investimento nesta área tentando-se preparar um professor que tenha internalizado a 
atitude de reflexão e investigação permanente sobre sua prática profissional. Pensar em educação e sua 
necessária formação docente é, pensar em um mundo globalizado e em constante mudança o que a 
torna uma tarefa complexa e desafiante (ALVES, 2005). 

Além da formação inicial, é fundamental a continuidade deste processo tendo em 
consideração, segundo Silva (2008), que a atuação do professor tem como princípio o questionamento 
reconstrutivo e exige uma postura política e ética. O professor acabou passando por uma desvalorização 
de sua profissão e uma boa parte das pesquisas em educação tenta resgatar a identidade docente, o 
desenvolvimento profissional e os saberes docentes (PEREIRA, 2006). O distanciamento entre a prática e 
a pesquisa em educação se mostra multifatorial podendo refletir desde concepções epistemológicas 
díspares até a forma da divulgação científica no magistério (NUNES, 2007). 

É importante o desenvolvimento de pesquisa em educação, pois a distinção entre as profissões 
e as demais ocupações é a natureza do conhecimento subjacente à prática (TARDIF, 2000). Nas 
profissões, em geral, o conhecimento tem bases científicas advindos do conhecimento tácito que é 
transformado em práticas gerando evidências empíricas e quando são consideradas menos eficientes 
são substituídas por novas práticas (GREENWOOD; MAHEADY; CARNINE apud NUNES 2007). 
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Kuenzer (1999) afirma que a formação do professor envolve estudos e práticas que lhe 
permitam apropriar-se das diferentes formas de leitura e interpretação da realidade além de 
estabelecer interlocução com diversas especialidades. 

Na formação para a prática, segundo Paquay (2001), temos alguns princípios norteadores onde 
devemos: acelerar o ritmo da alternância entre formação para a análise conceitual e a formação para a 
intervenção; multiplicar as situações e os “modelos” pedagógicos; valorizar no aprendiz a tomada de 
consciência de seus próprios esquemas de ação e de sua singularidade; identificar enquadres 
conceituais flexíveis que possam respeitar a diversidade de esquemas de ação e sustentar seu 
desenvolvimento; não preparar um modelo, mas a pessoa ou as pessoas e tomar cuidado com as 
armadilhas da prática reflexiva. 

Considerando a lógica de ensino e da própria formação do professor a partir do paradigma 
emergente de formação, os campos de formação (escola e universidade) têm finalidades indissociáveis. 
Corroborando com esta assertiva Edgar Morin (2000) coloca que a escola e a universidade têm a missão 
de ensinar os saberes numa perspectiva complexa. 

A elaboração de uma proposta formadora de professores também deverá orientá-los na 
aquisição de competência para gerir sua atuação inclusive na elaboração de Projetos Pedagógicos 
norteados, segundo Delors (1999), pelos Quatro Pilares da Educação. É preciso, então, forçar a 
subjetividade dos professores na sua formação, repensar as relações entre a teoria e a prática além de 
dominar os saberes por meio da experiência (TARDIF, 2002). 

Considerando Freire (2003) é necessário formar homens e mulheres numa série de 
conhecimentos, habilidades e valores cuja finalidade consiste em resolver problemas. Garcia e Merchán 
(1997 apud ZABALA, 2002) afirmam que a transição do pensamento simples para a complexidade passa 
por uma visão sistêmica de mundo baseada na fixação do evidente, na causalidade mecânica e na 
rigidez da ordem. Uma viagem além da funcionalidade e do concreto e um maior controle e organização 
do conhecimento, de sua produção e aplicação na resolução de problemas rompendo com a 
dependência dos ditames hegemônicos e especializados de técnicos e políticos. 

A experiência é norteadora da aprendizagem e ela requer adequações às novas necessidades. 
A atitude filosófica ou mesmo de educar não decide a vida em sua imediaticidade, mas projeta mundos 
(NÓBREGA, 2005). Tudo aquilo que sabemos do mundo advêm de uma experiência ou de uma visão 
pessoal sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada (MERLEAU-PONTY, 1994 apud 
NÓBREGA, 2005). 

O professor exerce duas funções a serem desenvolvidas em sua formação para a prática de 
sala de aula: uma função didática de estruturação e gestão de conteúdos e uma pedagógica, de gestão e 
regulação interativa dos acontecimentos em sala de aula (PERRENOUD, 2001). Anderson (apud PAQUAY, 
2001) confirma a idéia de competências ligadas ao conhecimento, as habilidades e as atitudes 
necessárias. É preciso “saber” e este se situa entre a informação, que é exterior ao sujeito e de ordem 
social e o conhecimento, que é integrado ao sujeito e de ordem pessoal (LEGROUX apud PAQUAY, 
2001). 

O currículo acadêmico deverá formar professores sabedores de sua profissão, os saberes 
teórico-práticos, mas, além de tudo, o professor deve ser formado não só nos saberes declarativos 
baseados nas informações factuais, mas nos saberes da prática, na operacionalização de adaptações que 
caracteriza um saber procedimental e locado a um instante e a uma condição, saber condicional 
(PAQUAY, 2001). 

Na formação de professores muitas vezes não se objetiva a pesquisa. As faculdades formam 
professores por aulas reprodutivas que tendem a disciplinar seu corpo discente para as durezas da vida 
docente futura enquanto que o grande desafio é ter um professor que saiba pesquisar e saiba fazer o 
aluno pesquisar (DEMO, 2007). 
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Segundo Formosinho (apud NEIRA, 2006) os professores costumam ter um discurso onde se vê 
a escola como o espaço da organização, do sincronismo e os professores seriam os legítimos 
representantes de uma classe dominante, de uma cultura superior. A Cultura Corporal precisa ser 
trabalhada através da problematização e, mesmo o professor deve ter contato com ações 
problematizadoras das suas relações com os saberes evitando, segundo Tardif (2002), a restrição da 
capacidade de reação e parece que é este o processo que está acontecendo com os professores. Eles 
estão com a sensação de incapacidade frente aos problemas educacionais devido a não serem 
provocados em sua formação. 

 

2. PRIMEIROS PASSOS DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

É preciso um redimensionamento dos programas, objetivos e metodologias em função da 
carga de exigências sociais que incide sobre as disciplinas escolares, inclusive a Educação Física, trará a 
formação crítico-emancipatória da escola, e não de uma disciplina (BUSSO, 2005). 

A apropriação do movimento, então, se dá pela integração entre a cultura popular e a formal 
(MARINHO, 2007) e esta idéia é reforçada pelo por Bracht (apud TOJAL, 1994) ao propor que a Educação 
Física assuma o status de atividade pedagógica vinculada à instituição educacional e tematize elementos 
da cultura corporal/de movimento. 

Devemos considerar, ainda, alguns aspectos importantes na elaboração de uma proposta 
pedagógica como a fundamentação na psicomotricidade, conhecendo seus conceitos e compreendendo 
o desenvolvimento infantil (MARINHO, 2007) e a ludicidade onde, para Vygotsky (apud MARINHO, 2007) 
o brinquedo tem grande importância no desenvolvimento infantil onde, ela irá projetar as atividades 
adultas ensaiando seus papéis e valores. 

A formação de valores para a criança é fundamental e, o contexto de uma Educação Motora 
bem orientada, com pressupostos teóricos e metodológicos bem fundamentados em sua cultura poderá 
desenvolver o comportamento lúdico que, não é herdado, mas adquirido por meio da aprendizagem 
(NEGRINE apud MARINHO, 2007). 

Conceber aulas de Educação Física é conceber uma aula de movimento onde o professor abre 
espaços para o aluno permitindo-os colocar suas próprias situações e significados subjetivos 
(HILDEBRANDT-STRAMANN, 2005). Os próprios conteúdos são concebidos no processo e não 
previamente preparados metodologicamente, imutável. Como menciona Hildebrandt-Stramann, ‘temos 
de entender o conteúdo como sendo um processo de interação social’. 

A experiência que sempre foi valorizada na cultura da rua continua como elemento 
fundamental. Segundo Dewey (apud HILDEBRANDT-STRAMANN, 2005) a experiência fundamenta-se na 
percepção e descoberta das leis mecânicas, das estruturas básicas e seu funcionamento. 

Segundo Hildebrandt-Stramann (2005) alguns princípios norteadores devem ser observados no 
processo de ensino: possibilitar a configuração motriz autônoma, oferecer movimentos que possam ser 
feitos em sua totalidade, usar metáforas na informação verbal e configurar situações diferentes, o que a 
Gestalt chama de ‘centralização de atenção’. 

Uma educação para além da memorização de conceitos teóricos, apresentados pelo professor 
de uma forma abstrata, dissociada da realidade prática, compromete a qualidade da aprendizagem 
obtida por meio do modelo de ensino tradicional deve ser evitada segundo Galperin (apud REZENDE 
2006). 

Uma nova concepção pedagógica para a Educação Física poderia suplantar a percepção 
reducionista de saúde, boa forma e estética atribuída pelos sujeitos às práticas corporais (NÓBREGA, 
2009). 
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O novo modelo de ensino ativo de Galperin (1975, p. 88; apud REZENDE, 2006), intitulado 
“Teaching through a step-by-step formation of mental actions and concepts”, está pautado nas etapas 
que, segundo a teoria sócio-histórica, caracterizam a formação dos conceitos mentais, adotando outros 
princípios em relação à organização do processo de aprendizagem (REZENDE, 2006) e estes princípios, 
que serão estudados, podem gerar novos conceitos para a Pedagogia na cultura corporal. 

As aptidões e funções não são consideradas por Leontiev (2004) inatas, mas formadas na 
ontogênese. Sua origem advém do próprio meio circundante, a língua e as características biológicas 
hereditárias que são condição necessária. O objeto de aprendizagem é, necessariamente, mediado por 
alguém, pela relação humana. 

A aprendizagem deve ser orientada pela atividade, não obrigatoriamente passando por etapas 
bem claras, podendo começar, inclusive, pelo plano da linguagem. No entanto, nos casos de falha de 
desenvolvimento torna-se preciso o regresso às etapas elementares do elemento de aprendizagem, pois 
o importante é se destacar o processo das ações mentais e não apenas o resultado aparente de uma 
aprendizagem (LEONTIEV, 2004) 

Ponto de destaque é que a o processo de ensino deve destacar quais elementos serão objetos 
de estudo, pois, contrariamente ao senso comum, o aprendizado em uma área comum influencia muito 
pouco ou nada um “aprendizado como um todo” (VIGOTSKI, 2007) 

Vigotski (2007) afirma que o aprendizado não é a aquisição de uma capacidade de pensar, mas 
a aquisição de muitas habilidades especializadas de pensar sobre várias coisas. 

O brinquedo recebe papel importante, onde, no ensino médio, já não temos mais a etapa de 
imitação das atividades adultas, mas de realização de atividades simbólicas com suas origens nas 
atividades humanas primitivas – os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e outros elementos. 
Nestas atividades temos regras de comportamento formais que refletem o contexto social a ser 
encontrado na vida. Mesmo com esta regulamentação, estas atividades ainda se mostram lúdicas e 
prazerosas para os alunos o que os motiva a praticá-las e, consequentemente, facilitar o uso destas 
ferramentas como instrumentos de aprendizagem. 

Em sua essência, o brinquedo é uma nova relação entre as situações no pensamento e as 
situações reais. É um instrumento facilitador do controle do pensamento abstrato (VIGOTSKI, 2007). 

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A concepção sócio-histórica apresenta uma gama de elementos que podem e devem orientar 
a construção de uma proposta pedagógica onde podemos destacar os pontos principais focalizados na 
revisão onde pode-se distribuir segundo alguns itens didáticos que são: objetivos, conteúdos, 
metodologia, recursos e avaliação. 

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

. 

Os objetivos previstos no processo de ensino devem garantir a aprendizagem de elementos 
concretos e necessários ao mundo do trabalho e às relações humanas além de satisfazer as 
necessidades pessoais ainda assim, sem ser abrangente em demasia que não permita focar o estudo nos 
anos do ensino permitindo a sistematização das aprendizagens adquiridas nos anos anteriores e 
desenvolvendo as capacidades latentes. 

As estruturas do pensamento superior não são desenvolvidas intencionalmente pelo sujeito 
externo (professor) consequentemente o uso do pressuposto de que os conteúdos intervêm 
diretamente nas estruturas superiores de pensamento e consciência onde estas estruturas, na verdade 
seriam decorrentes de um todo histórico onde, apenas a escola, não tem poder de ser responsável pela 
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plenitude de sua construção não se sustenta enquanto objetivo de ensino como por exemplo o 
desenvolvimento da capacidade crítica, de raciocínio lógico, de organização, de consciência sobre o agir 
e da cidadania. 

Considerando ser este, o Ensino Médio, o ciclo da sistematização dos conhecimentos sobre o 
domínio das diversas competências motoras, do conhecimento sobre a motricidade humana e os 
elementos corporais culturalmente determinados e o saber científico sobre a corporeidade.. 

CONTEÚDOS 

Os conteúdos devem contemplar o domínio sobre os elementos corporais, sejam de cunho 
cognitivo ou motores. Devem ser orientados pela prática e pela pesquisa, a investigação em grupo dos 
saberes abordados. Também devem favorecer o desenvolvimento de uma Base Orientadora das Ações 
que possibilitem a autonomia do aluno frente aos problemas. 

As habilidades motoras e físicas devem assumir um plano de igualdade em relação aos 
aspectos de cunho cognitivo evidenciando uma pedagogia que não supervaloriza a escrita e a 
vocalização em detrimento da motricidade. 

METODOLOGIA 

Metodologias diretivas devem ser evitadas e ser pautada principalmente na resolução de 
problemas e construção de teorias explicativas para cada situação e valorizando o uso dos elementos 
locais e a valorização da história corporal do aluno e da região. 

Não se nega o uso de nenhuma possibilidade metodológica, mas se reforça a necessidade de 
aprendizagem pela ação concreta. A metodologia adotada deve exigir que o aluno necessite do 
conhecimento e crie estratégias para desenvolver soluções para que, em seguida, se desenrole a 
aprendizagem. 

Após o período de aprendizagem de uma solução, esta precisará ser desenvolvida e expandida 
para outras realidades sendo constantemente reconstruídas novas soluções para as novas situações e é 
fundamental o uso de atividades em grupo pois a aprendizagem deverá ocorrer pela interação entre as 
diversas possibilidades apresentadas pelos indivíduos e o compartilhamento de saberes. 

RECURSOS 

 Os recursos utilizados devem permitir a integração plena do aluno com o problema a que se 
pretende e, desse modo, ambientes de práticas corporais como quadras, piscinas, salas de jogos, 
tatames, bolas, recursos de ginástica e as mais diversas possibilidades de ação deverão estar presentes 
além de recursos audiovisuais e de informática. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação não pode ser baseada apenas na capacidade de representação dos conteúdos na 
forma escrita desconsiderando a especificidade das diversas habilidades e competências. 

Este momento educacional deve ser compreendido como uma das etapas inerentes ao 
processo de remodelação das situações de aprendizagem e não, apenas, como momento de 
quantificação de conhecimentos. O aluno deverá ser capaz de realizar com plenitude os elementos 
trabalhados segundo o critério estabelecido pelo professor quanto ao nível de exigência caracterizando 
os conteúdos quanto ao que é suficiente saber e o que é necessário saber com vistas aos objetivos 
estipulados. 

A avaliação se dá durante o processo e deverá ter como prerrogativa a ação concreta do aluno. 
A partir do momento que o aluno terá de realizar a solução para os problemas propostos, o próprio 
sucesso ou parcialidade do sucesso gerará auto-avaliação por parte do aluno, ele próprio poderá 
reconstruir seus procedimentos de forma a reconstruir novos processos de solução. 
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Neste momento o professor deverá ser capaz de contribuir para o sucesso do aluno 
reorientando o ensino em busca da aprendizagem sendo inerente a necessidade de continuidade dos 
seberes. Considerando-se que a aprendizagem não é generalista para diversas situações, a avaliação 
deverá contemplar as situações trabalhadas e que são realmente necessárias para o aluno. 

A necessidade dos conhecimentos não deve ser orientada apenas por uma possibilidade 
futura, mas também para o momento de vida em que o aluno se encontra. Saberes tratados com base 
num futuro distante não trazem interesse ao estudante e, se pensar no que será importante 
futuramente não temos garantia de ainda manter a mesma competência devido à falta de manutenção 
da necessidade do saber ou seja, aquela habilidade poderá ser esquecida. 

Também não é necessário estritamente uma hierarquização de saberes, pois, ao contrário do 
que predomina na educação, nem todos os saberes são interligados e, em sendo independentes, na 
requerem conhecimentos prévios exaustivos, por vezes aqueles itens ditos como fundamentais podem 
ser aprendidos durante a própria aprendizagem do que se julga como mais complexo. 

No entanto, durante a avaliação devem-se buscar quais as capacidades que o aluno tem e 
quais as suas possibilidades baseado na oferta de exemplos ou modelos e, assim, a avaliação deverá 
diagnosticar a Zona de Desenvolvimento Proximal do aluno e gerar novas metas que estimulem o 
desenvolvimento e não a manutenção dos saberes adquiridos. 

 

4. CONCLUSÃO 

Foi observado que a estrutura apresentada pela Educação Física convencionalmente como 
proposta curricular fere diversos pressupostos da teoria sócio-histórica principalmente em termos de 
seus paradigmas que refletem um momento de mudanças na educação, mas que precisa de melhor 
embasamento científico para que ocorra em maus resultados educacionais, em especial com a melhor 
definição dos objetivos da educação pois, em sendo generalista pela adoção de uma formação para o 
mundo do trabalho na deixamos claro os conteúdos e métodos a serem adotados. 

Mesmo com as divergências encontradas, os trabalhos já realizados nas propostas pedagógicas 
que estão sendo construídas no IFRN são uma ferramenta que podem nortear os trabalhos in loco dos 
professores contribuindo para aulas mais sistematizadas, permitindo o diálogo entre os campi e de dar 
clareza aos elementos didáticos da Educação Física e sua documentação no que diz respeito à sua 
história institucional. 

Maiores estudos precisam ser feitas sobre os pressupostos da teoria sócio-histórica e sua 
relação com a Educação Física com vistas a se definir uma matriz teórica que subsidie as aulas onde este 
trabalho não pretende ser definitivo, mas são os primeiros achados de uma proposta de pesquisa em 
andamento. 
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1 Refere-se àquela inteligência que permite formular visualizações e modelos mentais (imagens) manifestando-se na, 
capacidade de relacionar o espaço próprio com o espaço que nos envolvem percebendo e administrando distâncias, 
pontos de referência e localizando-se geograficamente, bem como revelando a capacidade em perceber diferentes 
objetos, eventualmente transformando-os ou combinando-os em novas posições (ANTUNES, 2006, p. 17). 
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2 Sistema de referência geocêntrica adotado para controle do sistema GPS (MONICO, 2000). 
3 É o ponto de partida e de chegada, registrado com dados de coordenadas geográficas e altitude, que o usuário 
insere no receptor GPS. 

Figura 1 
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Figura 4 - Recursos utilizados no desenvolvimento da atividade de 
campo da Oficina 

a b 

c

d

e

Figuras 2 e 3 – Participantes da Oficina aprendem a manusear receptor GPS 

Fonte: Levantamento planimétrico realizado por estudantes do curso Técnico em Agrimensura do IF BAIANO, Campus Catu, turma I, ano 2011. 
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4 Segundo Monereo; Gisbert (2005), a aprendizagem cooperativa é uma relação baseada na aquisição e/ou aplicação 
de um conhecimento, estabelecida entre um grupo de alunos com habilidades heterogêneas dentro de margens de 
proximidade, enquanto que a aprendizagem colaborativa expressa a relação centrada na aquisição e/ou na aplicação 
de um conhecimento entre dois ou mais alunos com habilidades similares. 

Figura 6 – Participantes inserem 
coordenadas no receptor GPS 

Figura 5 – Participantes localizam geocache
e resolvem desafio lúdico 
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RESUMO.
O presente artigo objetiva socializar a experiência no contexto de inclusão sociodigital decorrente 

da execução do Projeto de Pesquisa e Extensão, que se propôs a realizar uma análise da contribuição do 
tripé institucional: Ensino, Pesquisa e Extensão no processo de inclusão sociodigital de jovens 
dependentes químicos em recuperação nas unidades masculina e feminina da Fazenda da Esperança, 
localizada na região centro-sul do estado de Sergipe. Dessa forma, será descrita a concepção, 
implementação do curso, resultados encontrados no desenvolvimento do curso profissionalizante na 
área de tecnologia, neste caso, contemplando o caráter extensionista do projeto, com o fito de 
possibilitar a qualificação profissional dos jovens recuperantes. O curso foi executado como Projeto 
PIBIC do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, na Coordenadoria de 
Informática do Campus Lagarto. 

Palavras-chave: Tripé Institucional, Inclusão Sociodigital, Qualificação Profissional e Políticas Públicas.
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1. INTRODUÇÃO 

Diversas pesquisas e estudos com abordagem na problemática dos excluídos digitalmente vêm 
sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos (SANTOS et al., 2010; ACCIOLY et al., 2010; FERREIRA et 
al., 2010), nesta conjuntura o Instituto Sangari e o Ministério da Educação produziram o Mapa das 
Desigualdades Digitais do Brasil, que mostra Sergipe com índice preocupante no aspecto de acesso à 
informação e tecnologias (WAISELFISZ, 2007). Na Tabela 1, podemos visualizar os indicadores de 
internet domiciliar e porcentagem de uso de internet, Sergipe está bem abaixo da média nacional com 
6,8 e 12,6 contra 14,7 e 21,0 respectivamente. O Estado ostenta a terceira posição no ranking de 
Desigualdades Digitais com índice de desigualdade de 56,9, perdendo apenas para Alagoas e Piauí, 
conforme exibido na Tabela 2. 

Tabela 1: Indicadores de internet domiciliar e porcentagem de uso de internet (MICRODADOS PNAD/IBGE, 2005 
apud WAISELFISZ, 2007. Adaptada) 

Estado Porcentagem de Internet domiciliar Porcentagem do uso de internet 

Acre 6,5 13,2 

Amazonas 5,3 10,5 

Amapá 8,2 20,0 

Pará 4,1 10,9 

Rondônia 5,2 13,5 

Roraima 5,8 13,5 

Tocantins 4,8 14,3 

Alagoas 4,5 7,6 

Bahia 6,3 12,9 

Ceará 5,1 12,9 

Maranhão 2,1 7,7 

Paraíba 7,5 12,4 

Pernambuco 7,1 13,6 

Piauí 4,7 10,4 

Rio Grande do 7,8 12,9 

Sergipe 6,8 12,6 

Espírito Santo 15,9 23,7 

Minas Gerais 12,6 18,8 

Rio de Janeiro 21,2 26,6 

São Paulo 25,0 29,9 

Paraná 19,1 25,9 

Rio Grande do 16,3 23,2 

Santa Catarina 21,9 29,4 

Distrito Federal 31,1 41,1 

Goiás 9,2 18,9 

Mato Grosso do 12,1 22,5 

Mato Grosso 9,6 18,3 

BRASIL 14,7 21,0 
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A inclusão digital, entendida como o processo de familiarização das pessoas com as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs), representa um canal privilegiado para equalização de oportunidades 
da desigualdade social, sendo cada vez parceira da cidadania e da inclusão social (ACCIOLY, 2010). 

            Tabela 2: Indicadores de Desigualdades Digitais (MICRODADOS PNAD/IBGE, 2005 apud WAISELFISZ, 2007. 
Adaptada) 

Estado 

Desigualdade: 
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 d
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Alagoas 63,3 84,5 79,1 75,6 1º 

Piauí 61,4 51,6 67,5 60,1 2º 

Sergipe 58,6 42,1 70,0 56,9 3º 

Pará 61,4 47,9 58,2 55,8 4º 

Paraíba 58,2 55,1 53,3 55,6 5º 

Acre 58,3 59,0 49,0 55,5 6º 

Maranhão 64,8 49,7 51,0 55,1 7º 

Amazonas 60,9 50,5 52,8 54,7 8º 

Rio Grande do 57,7 54,3 50,4 54,1 9º 

Tocantins 58,7 47,2 54,2 53,4 10º 

Mato Grosso 53,0 52,3 49,4 51,6 11º 

Pernambuco 57,7 45,5 48,8 50,7 12º 

Rondônia 59,0 45,8 45,2 50,0 13º 

Minas Gerais 50,7 46,7 49,7 49,0 14º 

Bahia 58,7 43,0 44,3 48,7 15º 

Roraima 58,6 39,2 46,5 48,1 16º 

Ceará 59,4 39,8 44,0 47,7 17º 

Goiás 52,9 37,5 47,8 46,1 18º 

Amapá 52,9 39,8 44,4 45,7 19º 

Mato Grosso do Sul 48,6 38,9 43,0 43,5 20º 

Rio Grande do Sul 45,4 39,8 44,8 43,4 21º 

Espírito Santo 45,3 38,4 45,3 43,0 22º 

Paraná 41,8 42,6 43,5 42,6 23º 

Santa Catarina 37,7 41,1 42,4 40,4 24º 

Rio de Janeiro 39,9 36,9 40,4 39,1 25º 

São Paulo 35,4 38,7 39,4 37,8 26º 

Distrito Federal 24,0 35,5 45,6 35,0 27º 
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Percebe-se que “em um país como o Brasil a inclusão digital tem o forte potencial de promover 
inclusão social, possibilitando que uma considerável camada da população participe ativamente da vida 
política, social e cultural do país, além de melhorar sua capacitação para atuar no mercado de trabalho” 
(SANTOS et al, 2010). Assim, a inclusão digital “é considerada uma das principais ferramentas de 
distribuição de saberes, oportunidades, renda e de participação social e, a maior parceira da cidadania” 
(TEIXEIRA & MONTEIRO, 2007, p. 11).                                                                                                                                                

Na contramão a esse contexto, o consumo das drogas é um problema presente praticamente em 
todas as regiões do país e atinge todas as camadas de nossa sociedade, principalmente jovens entre 17 
e 24 anos. Este resultado negativo decorre de ordem social e econômica. Assim, ONG’s e instituições 
educacionais têm um papel fundamental na recuperação e no arrefecimento destes impactos nas 
comunidades e na família. A Fazenda da Esperança1 é uma ONG que acolhe jovens que desejam se 
libertar das drogas e do álcool, mas também aqueles que anseiam descobrir suas vocações. 

Os Institutos Federais têm suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica com 
moldes e preocupações em políticas públicas, tornando-as objetos de sua intervenção através das ações 
de ensino, pesquisa e extensão articulada com as forças sociais da região. “[...] É neste sentido que os 
Institutos Federais constituem um espaço fundamental na construção dos caminhos com vista ao 
desenvolvimento local e regional [...]” [PACHECO, 2009, p. 9]. 

Portanto, é na compreensão das estruturas institucionais e na intervenção nas relações sociais 
moldadas por diferentes interesses e expectativas que este estudo objetivou avaliar a contribuição do 
tripé institucional no processo de inclusão sociodigital, promovido mediante a realização do curso de 
extensão ofertado na área de informática e inserido no projeto de PIBIC-IFS. Além de contribuir com a 
integração social entre recuperantes da fazenda e os estudantes do curso de informática do IFS – 
Campus Lagarto, buscando a reinserção daqueles jovens no contexto social. 

 

2. A IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE 

A qualificação técnica teve início no mês de agosto de 2010, com 9 (nove) semanas de duração e as 
aulas aconteceram às segundas-feiras no horário das 13h às 17h, sendo ministradas por dois bolsistas 
escolhidos no curso subseqüente de informática do IFS-Campus Lagarto através de seleção técnica 
(prova teórica e prática abrangendo os conteúdos dos módulos abordados no curso), que neste projeto 
estavam na condição de bolsistas, sendo um remunerado e o outro, voluntário, sob a orientação e 
supervisão de um professor da área de computação. O público alvo constituiu-se de jovens e adultos da 
Fazenda da Esperança de Lagarto-SE, unidades masculina e feminina com 10 (dez) homens e 05(cinco) 
mulheres. 

O curso de extensão ofertado na área de informática foi realizado em 36 horas, dividido nos 
seguintes módulos: I - Internet e comunicação; II - Internet e construção e III - Manutenção de 
microcomputadores.  

O módulo de internet e comunicação teve como objetivo capacitar os participantes do curso a 
navegar corretamente na internet, ou seja, ensinar os participantes a criarem e usarem corretamente os 
recursos de uma conta de e-mail e acessar sites de pesquisas. Este contexto ofereceu uma visão 

1 Websiite oficial: http://www.fazenda.org.br.
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superficial de como se comunicar usando o computador e a internet, assim como uma introdução básica 
aos aplicativos de escritório. Esse módulo teve a duração de 8 horas.   

O módulo internet e construção objetivou ensinar a manipulação de uma ferramenta de 
diagramatização de websites estáticos, Dreamwaver MX com duração de 12 horas. Já o módulo de 
manutenção de microcomputadores teve a finalidade de preparar os participantes para montar, 
configurar e dar manutenção em computadores pessoais, esse módulo foi ministrado com o total de 16 
horas. 

Na aula inaugural - que contou com a participação dos jovens recuperantes da Fazenda da 
Esperança, estagiários de Serviço Social e estudantes da Instituição – foi realizada uma dinâmica de 
socialização objetivando o conhecimento das expectativas em relação ao curso, bem como a 
apresentação das propostas dos módulos, pelo professor e bolsistas. Em seguida, uma ambientação dos 
estudantes participantes do curso de informática nas dependências institucionais do IFS – Campus 
Lagarto, visitando vários espaços do Instituto, inclusive os laboratórios onde as aulas iriam ser 
realizadas. 

Os participantes tiveram aulas teóricas e práticas. Os módulos I e II foram ministrados no laboratório 
de informática básica da coordenação de informática do Campus Lagarto. As aulas práticas do último 
módulo, manutenção de microcomputadores, foram realizadas no laboratório de manutenção de 
hardware com a utilização de equipamentos e ferramentas de manipulação e montagem de 
computadores e monitores, conforme Tabela 3. Cada participante recebeu material didático, contendo 
o conteúdo programático de cada módulo, que foi elaborado pelos monitores sob a orientação do 
docente. (vide Tabela 3) 

Tabela 3: Conteúdo programático dos módulos. 

CONTEÚDO MÉTODO LOCAL 

Módulos: I - Internet e comunicação (8h) 

Visão geral do uso de computadores Teórico Laboratório 6(informática básica) 

Histórico da internet Teórico Laboratório 6(informática básica) 

Conceitos básicos  Teórico Laboratório 6(informática básica) 

Aprendendo a acessar páginas web Teórico/Prático Laboratório 6(informática básica) 

Criando meu primeiro e-mail Prático Laboratório 6(informática básica) 

Anexar arquivos Prático Laboratório 6(informática básica) 

Aprendendo a fazer pesquisas Prático Laboratório 6(informática básica) 

Módulo II - Internet e construção (12h) 

Breve relato da linguagem HTML Teórico Laboratório 6(informática básica) 

Apresentação da ferramenta Dreamwaver MX Teórico Laboratório 6(informática básica) 

Apresentação dos principais componentes Teórico/Prático Laboratório 6(informática básica) 

Construindo minha primeira página web Prático Laboratório 6(informática básica) 

Inserindo imagens em uma página web Prático Laboratório 6(informática básica) 

Hiperlinks Prático Laboratório 6(informática básica) 

Frames Prático Laboratório 6(informática básica) 

Projeto (Página temática) Prático Laboratório 6(informática básica) 
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CONTEÚDO MÉTODO LOCAL 
Módulo III - Manutenção de microcomputadores (16h) 

Visão geral do computador Teórico Laboratório de manutenção 

Entendendo o computador Teórico Laboratório de manutenção 

Principais componentes Teórico Laboratório de manutenção 

Unidades periféricas Teórico Laboratório de manutenção 

Fucionamento interno do computador Teórico/Prático Laboratório de manutenção 

Aprendendo a montar o computador  Prático Laboratório de manutenção 

Principais problemas no PC Teórico/Prático Laboratório de manutenção 

Com relação ao processo de validação da aprendizagem dos participantes, optou-se por não realizar 
avaliação formal. O aprendizado foi acompanhado individualmente pelos monitores com a supervisão 
da equipe técnica do projeto. Através desse procedimento foi identificado que alguns tinham grandes 
dificuldades com o manuseio dos componentes computacionais e com leitura e interpretação de 
pequenos textos. A partir desse cenário, o acompanhamento a esses participantes foi fortalecido com 
intervenções do docente e das assistentes sociais.  

Em paralelo à efetivação das aulas, foram realizadas visitas institucionais nas unidades feminina e 
masculina da Fazenda da Esperança envolvendo os estudantes dos cursos integrados2 e 
subseqüentes3 de informática do IFS e a equipe técnica do projeto (assistentes sociais, psicóloga e 
docente de computação). Oportunamente, alguns recuperantes tiveram a oportunidade de retratar sua 
experiência com as drogas, expondo sua vivência e saber popular através de suas histórias de vida. Em 
contrapartida, os estudantes construíram um ambiente acolhedor e sem preconceitos. Assim, buscou-se 
contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários. Vale ressaltar que, tais visitas ocorreram 
com o objetivo de integrar nossos estudantes com os recuperantes da Fazenda da Esperança, 
possibilitando algumas abordagens acerca da problemática do consumo de drogas, enfatizando os 
desafios da reabilitação através do trabalho realizado na Fazenda. 

Objetivando o fortalecimento da reabilitação e sociabilidade dos estudantes, promovemos ao final 
de cada aula momentos de interação e aproximação com a equipe técnica do projeto através de 
abordagens e/ou conversas informais durante o período reservado para o lanche. 

No encerramento do curso foi realizado um momento de avaliação do curso, com dinâmica de 
interação e confraternização natalina, tendo em vista o período que se encerrou o curso.  Torna-se 
importante evidenciar a utilização da avaliação participativa, onde se buscou identificar junto aos 
participantes do curso os aspectos ‘mais positivos’ e os pontos ‘a melhorar’ do projeto na visão de todos 
os envolvidos. Desta maneira, pensou-se em manter um canal de diálogo sempre aberto com os 
participantes e a equipe, contribuindo para a sociabilidade dos estudantes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a execução do curso observou-se frequentemente o nível de aprendizado dos estudantes. 
Assim, percebemos que alguns já possuíam domínio sobre determinados conceitos tecnológicos. Da 
mesma forma, percebeu-se que um número considerável dos participantes apresentou algum tipo de 
limitação no primeiro contato com equipamentos tecnológicos.  

2 Estudo do ensino médio agregado a um curso técnico profissionalizante na forma concomitante.

3 Estudo do curso técnico profissionalizante após a conclusão do ensino médio
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Devido ao perfil heterogêneo dos participantes em relação ao conhecimento tecnológico, propomos 
uma metodologia que atendesse a esse contexto. Enquanto estratégia pedagógica foi utilizado um 
monitor no decorrer das aulas do primeiro módulo e metade do segundo. A partir da segunda metade 
do segundo módulo, apenas um bolsista permaneceu no projeto, pois o voluntário foi absorvido pelo 
mercado de trabalho, deste modo não podendo continuar contribuindo com as atividades de monitoria. 
Apesar da saída de um dos bolsistas, não houve prejuízo na metodologia aplicada no curso, portanto, 
mostrou-se sustentável para atendermos as dificuldades pontuais de determinados participantes. 

Conforme percepção e avaliação dos bolsistas deste projeto, os jovens que frequentaram o curso 
apresentaram um perfil participativo e cooperativo na hora dos trabalhos, demonstrando que sabiam 
“fazer o que se pedia, e o faziam muito bem”. Segundo os bolsistas, essa maneira possibilitou um modo 
mais fácil, rápido e divertido de compreender um determinado assunto, permitindo que a diversão 
estivesse sempre articulada ao processo de aprendizagem. Deste modo, ainda de acordo com a 
avaliação dos bolsistas, a interação proporcionada refletiu na oportunidade de adquirir novas 
experiências que irão servir para avançar na carreira profissional e pessoal dos participantes e da nossa 
equipe técnica. 

Com o acompanhamento continuado da aprendizagem, os bolsistas e o docente concluíram que o 
projeto alcançou os resultados esperados no que tange à qualificação profissional através do curso de 
extensão profissionalizante, pois os momentos vivenciados durante o curso e as observações realizadas 
permitiram a identificação de aspectos relacionados às potencialidades dos participantes, seja no viés 
de descobertas de determinado potencial, seja no viés de fortalecimento para aqueles que já 
apresentavam conhecimento nas temáticas abordadas durante a execução do referido curso. 

A satisfação com relação ao curso e ao aprendizado tecnológico foram pontuadas por muitos 
recuperantes, na avaliação do curso, como uma oportunidade singular de inclusão sociodigital. Ficou 
evidente a ótima relação entre os participantes e nossa equipe técnica, assim como a vontade e o 
desejo da existência de novos projetos que possam “abraçar” novos recuperantes e novos bolsistas. 

É importante destacar que durante a execução foram enfrentadas dificuldades operacionais, 
principalmente em relação ao transporte para efetivar o deslocamento dos participantes do curso, 
denotando assim as limitações do apoio institucional, tanto por parte da Fazenda da Esperança como do 
IFS. As demandas institucionais apresentadas aos profissionais envolvidos no projeto dificultaram a 
execução de algumas atividades relacionadas à pesquisa e à extensão no âmbito deste projeto, 
prejudicando, por sua vez, o alcance de alguns objetivos específicos e o cumprimento do cronograma, o 
qual passou por modificações constantemente ao longo da execução. É imprescindível registrar a 
importância da colaboração dos estagiários de Serviço Social vinculados ao setor de Serviço Social da 
Instituição no processo de execução das atividades e ações desenvolvidas. 

As dificuldades enfrentadas pelos participantes, como problema disciplinar no processo de 
reabilitação, envolvimento com atividades gerenciais das unidades da Fazenda e retorno prematuro ao 
convívio familiar foram decisivas para a desistência de alguns participantes no curso. 
Conseqüentemente,  apenas 10 (dez) participantes sendo 8 (oito) homens e 2 (duas) mulheres 
finalizaram a qualificação profissionalizante.  

Vale registrar que algumas atividades previstas no cronograma não puderam ser desenvolvidas, 
devido às inúmeras limitações estruturais e institucionais. Considerando a relevância das ações 
implementadas, sobretudo em virtude do compromisso institucional com o tripé Ensino-Pesquisa-
Extensão, a equipe técnica responsável pela execução do Projeto desenvolverá algumas atividades que 
ocorrerão na continuidade deste projeto no segundo semestre de 2011. Como previsão para execução 
destacam-se as palestras no Campus Lagarto sobre a temática das drogas ministradas por participantes 
da Fazenda da Esperança; as oficinas e/ou palestras inerentes ao processo educativo a respeito da 
cidadania, reabilitação, sociabilidade, vínculos comunitários e familiares, executadas pela equipe técnica 
do Serviço Social da Instituição, para tanto, contaremos com a equipe multidisciplinar que o IFS e a rede 
de proteção socioassistencial do Estado de Sergipe dispõem. 
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4. CONCLUSÃO 

O projeto de inclusão sociodigital para os recuperantes da Fazenda da Esperança, unidades de 
Lagarto, surge em um contexto atual de reflexões acerca da necessidade dos Institutos Federais 
adotarem com firmeza o tripé institucional Ensino-Pesqusia-Extensão.  De forma mais direta, projetos 
desta natureza são fundamentais para contemplar demandas urgentes de camadas marginalizadas da 
sociedade, propiciando um retorno em um pequeno intervalo de tempo para jovens que buscam a 
reinserção social. 

O processo de efetivação acerca do tripé institucional no IFS configura-se como um desafio posto 
para todos que acompanham as mudanças e a transição de Centro Tecnológico para Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia. Ressaltamos que o Campus Lagarto apresentou-se enquanto pioneiro 
em determinadas ações dada à sua contribuição em atividades de pesquisa e extensão nas demandas 
identificadas no contexto da região Centro-Sul de Sergipe. Tal realidade evidencia a necessidade de 
compreensão de qual é o entendimento dos servidores do IFS sobre esse tripé; de igual modo, a 
percepção de qual a importância que os gestores delegam ao tripé institucional. 

No que se refere ao aprendizado sobre a temática abordada pelo projeto, qual seja, a inclusão 
sociodigital, destaca-se a aproximação do IFS, especificamente do Campus Lagarto, como extremamente 
relevante na medida em que prioriza as discussões relacionadas à inclusão e à dependência química. 

Quanto à promoção de um curso na perspectiva de extensão destinado às comunidades do entorno 
do Campus Lagarto, neste caso, os jovens que se recuperam das dependências e que por vezes 
marginalizados, excluídos de diversos processos societários, pode-se afirmar que foi para o IFS um 
primeiro movimento de mudança e sensibilização no que se refere à importância e ao compromisso de 
darmos um retorno às comunidades, sobre o conhecimento que é produzido no âmbito institucional e 
da relevância e contribuição para o desenvolvimento da região.  

No que concerne ao curso na área de Informática na perspectiva de ação no âmbito da capacitação 
profissionalizante, podemos afirmar que a oferta do mesmo contribuiu para a qualificação técnica dos 
participantes. Isso pode ampliar a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, quando efetivado 
o retorno destes jovens para o seu núcleo familiar e/ou comunitário. Embora a qualificação profissional 
não seja uma garantia de empregabilidade, apresenta-se como um diferencial no mercado de trabalho. 

Portanto, cabe ressaltar que as ações realizadas contribuíram para o desenvolvimento de vínculos 
com as comunidades do entorno do IFS - Campus Lagarto. Tais ações proporcionaram a partilha de 
conhecimento entre os sujeitos sociais oriundos da comunidade e a equipe técnica da Instituição, 
também com os estudantes. Por fim, é imprescindível confirmar que o projeto em tela possibilitou o 
trabalho interdisciplinar entre os envolvidos no processo de elaboração e operacionalização deste 
trabalho que contemplou a dimensão da pesquisa e da extensão. 

REFERÊNCIAS 

ACCIOLY, G. F. et al. Inclusão digital e terceira idade: um relato de experiência. 10ª Escola Regional de 
Computação Bahia-Alagoas-Sergipe – WIND-BASE, 2010. 
FERREIRA, F. J. de M., et al. Um Curso Semi-presencial no Contexto de Inclusão Digital para Funcionários 
Terceirizados na Universidade Federal de Alagoas. 10ª Escola Regional de Computação Bahia-Alagoas-
Sergipe – WIND-BASE, 2010. 
PACHECO, E. Os Institutos Federais: Uma revolução na educação profissional e tecnológica. Ministério 
da Educação, 2009. 
SANTOS, D. A. et al. Programa Onda Digital: práticas e experiências. 10ª Escola Regional de Computação 
Bahia-Alagoas-Sergipe – WIND-BASE, 2010. 

08990898



TEIXEIRA, D. P e MONTEIRO, S. M. C. Políticas públicas de inclusão digital: O caso da comunidade digital. 
Monografia (Especialização em Engenharia de Software). Faculdade Alagoana de Tecnologia, Maceió-AL, 
48 folhas, 2007. 
WAISELFISZ, J. J. Mapa das desigualdades digitais no Brasil. Rede de Informação Tecnológica Latino 
Americana, RITLA, Instituto Sangari, Ministério da Educação, 2007. 

09000899



09010900



09020901



09030902



09040903



09050904



09060905



09070906



09080907



09090908



0910

0909



 

0911

0910



                                                      

0912

0911



0913

0912



0914

0913



 

 

 

0915

0914



 

0916

0915



 

0917

0916



 

0918

0917



ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA A APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS EM UMA 
FEIRA DE CIÊNCIAS 

J. F. M. CUNHA1, V. M. COSTA2, P. M. S. PIMENTEL3, L. S. VIANA4 e E. C. N. MEDEIROS5 
1,2,3,4,5  Instituto Federal do Piauí- Campos Teresina Central 

1jullyfmarinho@hotmail.com – 2vanessamenezes91@gmail.com- 3polyannamilany@gmail.com-                 
4 laysedesa@hotmail.com e 5cry_medeiros@hotmail.com 

RESUMO 

 O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os resultados de estratégias 
metodológicas de ensino para assimilação do conteúdo de Biologia abordado na feira de ciências 
realizada na Unidade Escolar Gabriel Ferreira de Teresina/PI, através do PIBID que é um programa 
institucional de bolsas de iniciação a docência.  A pesquisa foi realizada com base na intervenção na 
turma de 1º ano do ensino médio, utilizando-se entre outros métodos de um recurso tecnológico 
audiovisual, contendo informações acerca do conteúdo. O resultado foi bastante significante para a 
aprendizagem dos alunos com a utilização de tal recurso, pois através deste os alunos passaram a ter 
um maior interesse pelo aprendizado. 
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1. INTRODUÇÃO 

As práticas pedagógicas inovadoras devem mostrar a importância da criação de situações de 
aprendizagem que despertem a curiosidade do aluno, mobilizando-o para a produção do conhecimento 
e novas aprendizagens. Tais situações podem envolver diferentes possibilidades de desenvolver o 
trabalho pedagógico, bem como outras situações que levem em conta aquilo que é significativo para o 
aluno, seu quadro de valores, crenças e percepções que potencializem a construção do conhecimento. 
(ALMEIDA, 2003) 

Para a compreensão do conteúdo o docente deve colocar em prática tais situações de aprendizagem 
com a finalidade de que os alunos tenham interesse com relação ao conteúdo a ser ministrado, o PIBID 
(programa institucional de bolsas de iniciação a docência) trabalha para que essas práticas sejam 
utilizadas. Para a pesquisa, foi feita a aplicação de questionário, explicação do conteúdo de forma mais 
simplificada e exibição de um vídeo contendo a montagem de uma hidrelétrica com seus impactos 
ambientais. 

Conhecimentos prévios são todos aqueles conhecimentos (corretos ou incorretos) que cada sujeito 
possui e que adquiriu ao longo de sua vida na interação com o mundo que o cerca e com a escola. Esses 
conhecimentos servem para que os alunos conheçam o mundo e os fenômenos que observam, assim 
como os ajudam a prever e controlar os fatos e acontecimentos futuros (POZO, 1998). É de suma 
importância que o docente valorize os conhecimentos prévios de seus alunos facilitando a troca de 
conhecimentos mútuos entre professor e aluno. 

 O presente artigo apresenta a forma metodológica utilizada para desenvolver nos alunos a 
capacidade de aprendizagem sobre o tema exposto, “Impactos ambientais causados pela construção de 
uma hidrelétrica” por meio de uma análise dos seus conhecimentos prévios, aula expositiva e a 
utilização de um recurso tecnológico (vídeo), avaliando-se os resultados de tais metodologias aplicadas  

A pesquisa foi realizada na Unidade Escolar Gabriel Ferreira localizado na Avenida Barão de 
Gurguéia no bairro Vermelha com a turma de 1º ano do ensino médio, com o objetivo de fazer com que 
os alunos assimilassem o assunto da feira de ciências através do tema abordado: “impactos ambientais 
causados pela construção de uma hidrelétrica”.  Para a execução desta atividade, foram envolvidos 3 
(três) alunos de 1º ano do ensino médio do turno da tarde e 3(três) alunos de 1º ano da manha da 
escola, sendo necessárias 3 aulas ( na sala de leitura, laboratório de informática e sala de vídeo)  

Para a realização do trabalho, inicialmente foi aplicado um questionário com os alunos, contendo 
7(sete) questões a respeito do tema, com o intuito de verificar o grau de informação apresentado pelos 
alunos, para assim ter uma melhor noção da estratégia a ser adotada, como o caso da aula expositiva. 

Na segunda aula, foi mostrado aos mesmos um vídeo contendo o assunto abordado.  Na terceira e 
ultima aula os alunos fizeram uma apresentação com base no que foi a eles apresentado, sendo esta 
uma das formas de avaliação por meio das estratégias utilizadas em sala de aula.  

Para a avaliação também foram observadas alguns pontos em relação à apresentação dos alunos 
como: o domínio, segurança ao transmitir o conteúdo e o interesse dos mesmos ao fazer a apresentação 

  

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os resultados foram obtidos de acordo com a análise das respostas através do questionário 
entregue aos alunos, com a realização da aula expositiva juntamente com a exposição do recurso áudio-
visual. 

Com a análise das respostas do questionário foi possível perceber que os alunos pouco sabiam 
acerca do conteúdo abordado, dificultando a técnica de aprimorar os conhecimentos prévios dos alunos 
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para explicação do assunto a ser visto. Dentre as questões eles pouco sabiam a respeito de hidrelétrica, 
sua função, o que seria um impacto ambiental, benefícios e malefícios de sua construção e quais as 
outras fontes de energia utilizadas. Com isso tendo-se certa dificuldade em fazer com que os mesmos se 
interessassem pelo tema inicialmente, sendo necessária a aplicação de uma aula expositiva em que foi 
trabalhada de modo mais simples possível e bem detalhado o assunto para que eles tivessem uma 
noção do geral. 

Com isso se pode perceber que a falta de conhecimentos prévios acaba dificultando o processo de 
ensino-aprendizagem, tornando os alunos inseguros com relação à aprendizagem do conteúdo, sendo 
que apesar da importância de tais conhecimentos na introdução de um novo conteúdo o professor não 
estimula a aquisição desses conhecimentos em aula, podendo este ser obtido até mesmo pelo incentivo 
à leitura dos discentes. 

Levando em consideração a utilização do recurso audiovisual (vídeo) podemos perceber que os 
alunos ficaram interessados, por despertar a curiosidade dos mesmos pelo assunto em pauta, 
facilitando assim o entendimento do aluno e consequentemente a motivação e interesse dos mesmos, 
fazendo com que tornasse possível a segurança e o domínio de conteúdo que inicialmente não se tinha 
conseguido. 

  De acordo com SILVEIRA (2008) em seu artigo que trata sobre os recursos tecnológicos como 
estratégias de aprendizagem no ensino de ciências e biologia, a exibição de recursos audiovisuais no 
ambiente escolar é uma forma de facilitar a construção do conhecimento, onde observou claramente o 
avanço no desempenho das turmas trabalhadas após a exibição de vídeos em sala de aula, sendo 
alcançados os mesmos resultados positivos neste trabalho em relação ao domínio, segurança e 
interesse dos alunos após a utilização de um recurso áudio-visual para aprendizagem do assunto. 
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3. CONCLUSÃO 

Com base na pesquisa realizada percebemos que a ausência de conhecimentos prévios dos alunos, 
prejudica ou acaba dificultando o processo de ensino- aprendizagem, sendo que este se tornaria bem 
mais fácil de ser trabalhado se tais conhecimentos fossem estimulados pelos professores. No entanto, 
com uma boa estratégia metodológica, como foi com a utilização do vídeo, conseguimos fazer com que 
os alunos se motivassem em aprender acerca do conteúdo, ou seja, o professor deve ter em mente que 
a utilização de um recurso didático em sala de aula aumenta consideravelmente o desempenho do 
alunado, se trabalhado de forma correta. 

 

NOTA 

“O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro, voltada para 
a formação de recursos humanos”.  
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RESUMO  

O presente artigo se constitui na apresentação de um jogo denominado “Trilha da reprodução humana”, 
desenvolvido no presente ano, com alunos da 3º série do Ensino Médio do Centro de Ensino Médio e 
Jornada Ampliada Fauzer Bucar, em Floriano-PI, decorrente do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID – Biologia/UFPI - CAFS). A introdução de questões ambientais, políticas, 
econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e à tecnologia tem sido recomendada em 
currículos com ênfases em Ciência-Tecnologia-Sociedade. Esse trabalho teve como objetivo analisar os 
aspectos relativos à aplicação de um modelo/recurso didático (jogo lúdico), confeccionado com 
materiais de baixo custo, com vistas à facilitação da aprendizagem e ao incremento no interesse dos 
discentes da escola-alvo. Nesse processo buscou-se facilitar a compreensão de conceitos sobre 
reprodução humana, estabelecendo o contraste de ensino-aprendizagem entre teoria e prática 
desenvolvidas em sala de aula. O estudo foi realizado com duas turmas, somando um total de 45 alunos, 
estudantes da 3º série do Ensino Médio, com idades entre 16 e 18 anos. Os resultados deste trabalho 
mostraram que a aplicação de jogos é uma estratégia que facilitou a aprendizagem, pois aumentou o 
interesse pelo assunto (61,5%) e possibilitou melhor compreensão do assunto abordado em sala de aula 
para 53,8% dos participantes. Dessa forma, buscar abordagens diferenciadas para as atividades de 
ensino pode não apenas tornar o ambiente escolar mais descontraído e atrativo, mas permite romper 
com a exclusividade do padrão clássico de aulas expositivas e acrescentar outros canais de 
aprendizagem ao cotidiano escolar. 

 

Palavras-chave: modelo didático, avaliação, aulas teórico-práticas, PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas tem imposto mudanças no 
ensino brasileiro. Passou-se a cada vez mais questionar o papel do professor e da escola na formação de 
cidadãos (PIERSON & NEVES, 2001). E ainda, a introdução de questões ambientais, políticas, 
econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e à tecnologia tem sido recomendada em 
currículos com ênfases em Ciência, tecnologia e sociedade (SANTOS & MORTIMER, 2000). 

A ênfase dada hoje à criação de modelos/recursos didáticos (ex.: jogos lúdicos) na formação 
de profissionais na área da educação para o uso em sala de aula é constante, pois o procedimento 
metodológico de construção de materiais didáticos permite que o processo de ensino e aprendizagem 
seja desenvolvido de maneira que o aluno construa e reconstrua o conhecimento teórico, a partir de 
reflexões (CARVALHO & GIL-PÉREZ, 2003). 

Freitas et al. (2008) reforçam a importância da existência de recursos didáticos que sejam 
apropriados ao ensino das ciências. Entre os maiores desafios para a atualização pretendida do 
aprendizado de ciência e tecnologia nos ensinos fundamentais e médios, está a formação adequada de 
professores e a elaboração de materiais instrucionais que possam contribuir para esses objetivos. A falta 
de recursos nas escolas, a inexistência de laboratórios e ou equipamentos e ainda, a falta de tempo, têm 
sido algumas das dificuldades alegadas pelos professores para a utilização de materiais didáticos.  

É comum que os docentes relatem a dificuldade que têm nas aulas de reprodução humana 
porque esse tema, quando abordado, geralmente traz constrangimento aos discentes de ensino médio. 
Isso é o contrário do desejado, pois se refere à compreensão do próprio corpo. Os discentes 
normalmente não se sentem a vontade para expor seu conhecimento prévio e suas duvidas a respeito, 
constituindo motivo de brincadeiras que não colaboram para o aprendizado.  

Surgiu assim, a proposta de se criar algo que envolvesse os alunos a participar usando algo 
que atraia sua atenção (jogos), pois Carvalho & Gil-Pérez (2003) constataram que o docente necessita 
entender como o aluno aprende. A relação professor-aluno, onde o primeiro é o transmissor e o 
segundo apenas receptor, dificilmente desperta interesse ou proporciona a construção do 
conhecimento.  

Rogado (2004) considerou que a compreensão de um conceito cientifico não consiste 
somente em aprender a sua definição, mas em conhecer o contexto de surgimento dos mesmos e suas 
interações com outros conceitos. Essa preocupação também está presente nas orientações contidas nos 
PCNs: 

O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos 
diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que a ciência 
não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de ser 
questionada e de se transformar. Deve permitir, ainda, a compreensão de que modelos na ciência 
servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só 
podemos inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não da própria natureza, 
construções mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação 
(BRASIL, 2000). 

Nesse contexto, tivemos como objetivo analisar os aspectos relativos à aplicação de jogo 
didático, confeccionado com materiais de baixo custo, com vistas à facilitação da aprendizagem e ao 
incremento no interesse dos discentes da escola-alvo. Dessa forma, buscou-se facilitar a compreensão 
de conceitos sobre reprodução humana, estabelecendo o contraste de ensino-aprendizagem entre 
teoria e prática desenvolvidas em sala de aula.  
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2. METODOLOGIA  

A partir do assunto “Reprodução humana” ministrado por meio da exposição oral realizada 
pela professora da disciplina de biologia, surgiu à idéia de confeccionar um jogo didático, que foi 
denominado “Trilha da reprodução humana”, com ênfase nos sistema reprodutor feminino e masculino 
(Figura 1), trançando a trajetória dos espermatozóides até a fecundação do óvulo, a fim de auxiliar os 
alunos na compreensão do assunto por meio da execução de uma aula prática diferenciada.  

 

Figura 1. Sistema Reprodutor Masculino e Feminino Respectivamente (Amabis e Mathos, 2004) 
 

O trabalho de confecção do recurso didático “Trilha da Reprodução Humana”, foram 
utilizados materiais simples de fácil aquisição e manipulação, tais como: papel EVA, cola de isopor, cola 
colorida, fita adesiva, papel A4, tesoura, papel cartão, cartolina. Primeiramente, fez-se o molde dos 
sistemas reprodutor feminino e masculino (Figura 2).  

Logo após, foram desenhados em papéis EVA essas estruturas que foram cortadas e coladas 
em cada um dos papéis cartões em extremidades opostas, depois, cortou-se vários quadrados com 
tamanhos diferentes para a montagem do percurso do jogo e colados de modo a formar a trilha que 
marca o início e o final do jogo, cujo deslocamento dos jogadores foi feito com o uso de um dado 
confeccionado com cartolina para cada um dos jogos e a identificação destes foi por meio de 
espermatozóides produzidos com fita adesiva, cola colorida, e papel EVA. Por último, foram digitadas as 
perguntas relacionadas ao assunto de Reprodução Humana e as pegadas que foram coladas em 
seqüência com as etapas do processo de fecundação humana (Figura 3). 

 

  

Figura 2. Construção de molde para o jogo 
didático 

Figura 3. Jogo: Trilha da reprodução humana 
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Ao finalizar o processo de produção do recurso didático (jogo), foram realizados os testes com 
colegas de licenciatura em Biologia (Figura 4) e procedeu-se à sua aplicação da seguinte forma: Dividiu-
se a turma em três grupos e foi entregue um jogo “Trilha da reprodução humana” a cada grupo. A 
seleção dos primeiros jogadores ocorreu entre os componentes formadores do grupo, cuja execução 
ocorreu de forma democrática seguido de regras com auxílio do professor e dos monitores (Figura 5).  

Para avaliação da eficiência e viabilidade do recurso didático produzido, foram aplicadas 
entrevistas semi-estruturadas elaboradas pelos monitores do PIBID Biologia – Floriano (alunos de 
licenciatura em Biologia da UFPI - CAFS). Os questionários consistiram de três questões de múltipla 
escolha, bem como espaços extras para comentários e sugestões, que permitiram aos alunos a avaliação 
da aplicação do recurso didático. Para a última questão as possibilidades de respostas não foram 
exclusivas, de forma que a somatória das alternativas ultrapassou 100%. 

 

  

Figura 4. Testando o jogo didático com 
licenciandos 

Figura 5. Aplicação do jogo didático na escola 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi identificado que mais de 53% dos discentes de ensino médio entrevistados relataram uma 
melhora na compreensão do assunto abordado. A mesma quantidade alunos considerou a prática sobre 
reprodução ótima ou boa para aplicação em sala de aula (Figuras 6 e 7). Nesse sentido, podemos 
destacar alguns comentários de alunos sobre essa prática: “essa atividade melhorou minha 
compreensão porque foi uma aula diferente e ajudou de outra forma a entender melhor o assunto.”, 
que é semelhante a “ajuda o maior entendimento do assunto”, citada de forma diversa pela maioria dos 
entrevistados. 

Um aspecto que deve ser destacado é que 61,5% dos discentes entrevistados reportaram que 
a atividade é importante para despertar o interesse sobre o tema de estudo, enquanto que 65% 
consideraram que a atividade é divertida e cria um clima agradável para a execução da aula, ao 
contrário das tradicionais aulas expositivas, as quais podem e devem ser aplicadas ao longo do processo 
de ensino-aprendizagem para introduzir e reforçar noções fundamentais, mas nunca como recurso 
exclusivo. Assim, basicamente todos os alunos entrevistados consideraram as atividades interessantes 
(Figura 8).  
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Figura 6. Resultados relativos à compreensão do tema abordado após a aplicação do jogo didático. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ruim Regular Bom Ótima

 
Figura 7. Opiniões dos discentes sobre a qualidade da prática e sua influência na compreensão do assunto. 
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Figura 8. Os efeitos das práticas no interesse e na aprendizagem dos discentes. 
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Outro ponto importante a ser considerado nessa experiência é a avaliação da aprendizagem, 
pois todo processo de ensino-aprendizagem deve ser permeado pela preocupação com a apreensão dos 
conhecimentos fundamentais e pelo desenvolvimento das habilidades que se deseja estimular. Com 
relação ao que foi exposto acima podemos citar: 

 A avaliação perpassa o ato de planejar e de executar; por isso, contribui em todo o 
percurso da ação planificada. A avaliação se faz presente não só na identificação da perspectiva político 
social, como também na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, tendo em vista a sua 
construção. Ela é uma ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu modo de agir 
e, por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível (LUCKESI, 2002).Tendo em vista esses 
aspectos é fundamental que o professor utilize a avaliação como um aliado para pensar o seu fazer 
pedagógico, buscando entender dialeticamente como as suas práticas se refletem na qualidade da 
aprendizagem dos discentes. Assim, a busca por novas abordagens facilitadoras do processo ensino-
aprendizagem e a sua aplicação devem fazer parte dessas reflexões. Na falta de opções prontas, à 
criação de recursos/modelos didáticos é fundamental, pois a confecção desses materiais dinamiza e 
facilita o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que o aluno construa e reconstrua o seu 
conhecimento teórico a partir de reflexões (CARVALHO & GIL-PÉREZ, 2003). Particularmente na biologia 
esses aspectos devem ser estimulados por ser uma ciência que estuda a vida (AMABIS & MARTHO, 
2004), mas tem sido tradicionalmente abordada de forma excessivamente abstrativa e pouco concreta 
(BRASIL, 2000). 

Assim, avaliamos a experiência prática como satisfatória, pois ela possibilitou atingir canais 
diferenciados para aprendizagem, trazendo maior interesse ao assunto e tornando a aula mais 
interessante, o que facilita o trabalho do docente e a compreensão dos discentes. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir da aplicação do modelo/recurso didático pôde-se concluir que este teve uma grande 
aceitação pelos alunos de escola pública, favorecendo para a compreensão dos conceitos que são 
fundamentais, além de possibilitar a realização de um trabalho divertido e prazeroso, com uso de outras 
habilidades por parte dos discentes e do próprio docente. Esse aspecto abre novos canais e 
possibilidade de aprendizagem. 

 Diante disso, entende-se que os jogos didáticos podem ser considerados como uma 
ferramenta importante para o ensino e aprendizagem de conteúdos, aproximando os alunos dos 
conteúdos e pode ser uma estratégia de levar para a prática o que foi visto na teoria. 

 De Modo geral, professores concordam que modelos didáticos tais como os jogos lúdicos 
poderiam facilitar o aprendizado. No entanto, para a sua confecção os docentes necessitam de tempo, 
algo que não se encontra disponível para a maioria deles. Porém, se esse material for confeccionado em 
grupo, envolvendo os alunos na sua confecção, enquanto o assunto é explicado, é possível a sua 
produção em sala de aula, podendo ser executado com o auxilio do livro, sob orientação do professor. 

O que se espera é que os professores e a escola consigam enxergar e aproveitar o potencial 
dessa prática pedagógica, motivando a confecção de outros jogos didáticos que facilitem a 
aprendizagem dos alunos e a assimilação dos conteúdos. 
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1 “Princípio pelo qual a programação do material instrucional deve ser feita para explorar relações entre ideias, 
apontar similaridades e diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais e aparentes”.  
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1Em nível de pós-graduação, superior ou técnico.  
2Ultimamente, o IFCE já conta, além do ensino superior a distância, com o ensino técnico a distância - O E-tec. 
Todos os cursos ofertados a distância não tem diferença legal dos realizados presencialmente. Os diplomas nem 
mencionam a modalidade e é válido em todo território nacional. 
3A UAB do IFCE oferta dois cursos, a saber: Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Hospedagem.
4Os sujeitos envolvidos no qual estão sendo referidos aqui são: professores formadores; professores tutores; diretoria 
de ensino a distância; alunos. 
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5O ruído de informação ocorre quando o entendimento de uma determinada mensagem é interpretada de forma 
contrária ou diferente da mensagem inicial transmitida por seu autor.   
6Em muitos casos, dependendo da instituição de ensino, esse controle é feito pelo próprio AVA (ALMEIDA, 2007). 
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7Esse curso é ofertado nos seguintes polos: Acaraú, Itapipoca, São Gonçalo do Amarante, Meruoca, Camocim, 
Quixeramobim, Limoeiro do Norte, Campos Sales, Orós, Ubajara, Jaguaribe e Itapipoca, no estado do Ceará. 
8Ofertado nos polos: Aracati, Barbalha, Caucaia-FECET, Caucaia-Jurema, Limoeiro do Norte, Quixeramobim e São 
Gonçalo do Amarante. 
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9O Sistema Acadêmico é um sistema que processa dados relativos ao registro e controle relacionados à secretaria 
acadêmica. No caso do IFCE,  o Q-ACADÊMICO é o software que gerencia o diário de classe, o lançamento de 
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notas, a consulta do calendário, a disponibilização de conteúdos para os alunos, entre outras coisas relacionadas a 
atividades de um professor que faz parte dessa instituição (http://www.cefetce.br/academico.html).
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NOVO TEMPO – A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
PREPARAÇÃO PARA O PÓS-CARREIRA NO IFRN 

 
Pereira, T.M.F.R. e Guedes, S.S. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Natal-Central  
thelma.rabelo@ifrn.edu.br  – suerdaguedes@ifrn.edu.br  

RESUMO  

Os momentos que antecedem à aposentadoria se constituem em um processo único e diferenciado para 
cada pessoa. Porém, o fato de estarmos inseridos em uma sociedade que supervaloriza o trabalho e o 
papel profissional e que não nos prepara para uma vivência satisfatória do tempo livre, tem concorrido 
para transformar a hora do desligamento da atividade laboral em momentos de angústia, que 
mobilizam medos, dúvidas e muitas inquietações. Nesse aspecto, os programas de preparação para a 
aposentadoria têm se revelado um espaço de reflexão por excelência para que o sujeito desenvolva o 
autoconhecimento e efetive a transição do trabalho para a aposentadoria com planejamento, segurança 
e tranqüilidade. Diante disso, é crescente o número de instituições e empresas públicas e privadas que 
estão investindo na implantação de programas de preparação para a aposentadoria como forma de 
auxiliar seus funcionários a administrar as expectativas e ansiedades que caracterizam o momento da 
pré-aposentadoria. Este artigo relata um estudo de caso sobre a experiência de implantação, a partir de 
2008, do “Novo Tempo – Programa de Preparação para o Pós-Carreira”, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/Campus Natal-Central -, que tem como objetivo 
capacitar os servidores que estejam há três anos da aposentadoria a lidar com o término da atividade 
institucional com competência e criatividade. A análise de dados baseou-se nos estudos de Bardin 
(2002), através do uso da análise de conteúdo – uma abordagem metodológica que se utiliza da indução 
e da inferência como estratégias para atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos fenômenos 
que se propõe a investigar. O Programa Novo Tempo fundamenta-se nas premissas de França (2002), 
Fraiman (2006) e Zanelli, Silva & Soares (2010), de que o pós-carreira deve ser vivido como uma fase 
propícia a novos aprendizados e descobertas, à manutenção de atividades que sejam significativas para 
o indivíduo e à realização de práticas que tragam satisfação e crescimento pessoal. Gratuito e de caráter 
voluntário, o Programa Novo Tempo possibilitou, até o primeiro semestre de 2011, o planejamento 
pessoal e profissional de 38 pessoas, sendo 28 servidores do IFRN e 10 servidores de outras instituições 
da capital. Utilizando uma metodologia predominantemente vivencial, o Programa Novo Tempo possui 
carga horária de 45 horas, estruturada em quatro módulos: Autoconhecimento, Relacional, Gestão 
Financeira e Projeto de Vida. Relatos e avaliação dos participantes têm demonstrado que o Programa 
tem trazido benefícios significativos no tocante à re-significação de valores e preconceitos sobre 
aposentadoria e envelhecimento, além de descobertas importantes relacionadas ao autoconhecimento,  
às necessidades emergentes e à qualidade do vínculo com o trabalho. Conclui-se que o Programa tem 
sido um importante coadjuvante nas tomadas de decisões e na conscientização da necessidade de 
planejamento e de elaboração de um Projeto de Vida voltado para a vivência de uma aposentadoria 
ativa e participativa no  pós-carreira. O Programa vem corroborar a relevância deste tipo de ação de 
responsabilidade social por parte das organizações, tendo se revelado um importante facilitador na 
otimização dos ganhos e perdas da maturidade, nesta importante etapa da vida. 

Palavras-chave: aposentadoria, preparação, pós-carreira. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir do momento em que nasce, o homem já tem seu destino traçado: ser trabalhador. O imaginário 
popular, desde sempre, está eivado de expressões como “o trabalho dignifica o homem”, “Deus ajuda a 
quem cedo madruga”, “o trabalho é quem faz o homem”... que nos acompanham vida a fora. Assim, 
somos aculturados e imersos em estruturas e representações sociais que, de modo algum, preparam o 
sujeito para envelhecer ou para o afastamento do mundo reconhecido socialmente: o mundo do 
trabalho.  Ou seja, o trabalho não representa unicamente um meio de sobrevivência, mas funciona 
como elemento socializador e fundante, que garante ao homem sua identidade social.  

Abandonar o papel profissional não se constitui tarefa fácil, pois vivemos em uma sociedade que 
supervaloriza o trabalho e despreza o tempo livre; somos educados para trabalhar, e não para o lazer ou 
para o descanso. O ócio nos traz sentimentos de culpa e de inadequação – não aprendemos que “a 
preguiça é a mãe de todos os vícios”? Enfim, somos ensinados a começar a trabalhar, mas não nos 
ensinam como fazer na hora de parar. 

Devido a essa importante significação social conferida ao trabalho, é compreensível que a chegada da 
aposentadoria possa trazer rupturas e crises identitárias a pessoas que passaram a vida tentando 
responder à pergunta: “O que você vai ser quando crescer?” Para Santos (1990), a dificuldade em se 
afastar do trabalho vai ser proporcional à centralidade do papel profissional na vida do sujeito e à 
valorização dada ao status conferido pela identidade institucional. Ou seja, quanto maior o apego, maior 
o sofrimento na hora do desligamento da atividade laboral. 

De igual modo, a exemplo da velhice, que é compreendida como sendo uma experiência heterogênea 
para cada pessoa (FRANÇA, 2002; PEREIRA, 2005), a vivência da aposentadoria também será sentida por 
cada um de forma diferente, em função do equilíbrio dado aos vários papéis desempenhados ao longo 
da vida, ao suporte emocional e familiar do sujeito, a cultura onde está inserido e, finalmente, às suas 
atitudes diante da vida e das oportunidades de substitutos satisfatórios para o trabalho. É uma etapa de 
vida extremamente importante e delicada, pois não só coincide, para muitos, com a chegada do 
envelhecimento, como é também um marco de mudança na dinâmica familiar - o que vai implicar em 
novos hábitos e papéis, não só daquele que está se aposentando. A aposentadoria, portanto, é um 
momento que vai requerer uma re-significação da identidade pessoal do sujeito e o estabelecimento de 
novos pontos de referência - e isso exige preparação. (RODRIGUES et al, 2005) 

Para Zanelli, Silva & Soares (2010, p. 23), o trabalho é o núcleo definidor do sentido da existência 
humana: “Toda a nossa vida é baseada no trabalho. Os processos de socialização primária e secundária 
nos preparam para isto, mesmo quando ainda não entendemos de modo mais preciso tais significados.”  
Se assim não fosse, o que justifica as dificuldades, adiamentos, adoecimentos e conflitos de tantas 
pessoas diante da possibilidade de afastamento de uma ocupação que elas, por direito adquirido, já 
poderiam ter solicitado? (CRUZ, 2011). 

Observa-se que parte expressiva da produção científica brasileira sobre aposentadoria e pós-carreira, 
(SANTOS, 1990; FRANÇA, 2002, 2008; STUCCHI, 2003; WITCZAK, 2005; SOARES, 2007; ZANELLI, SILVA & 
SOARES, 2010) ressalta a relevância da preparação das pessoas para a aposentadoria, especialmente, 
levando-se em conta a freqüência com que a literatura específica relata situações de adoecimento, 
conflitos familiares, separações, alcoolismo, distúrbios alimentares e transtornos afetivos diversos – 
sendo o mais comum deles a depressão (TAVARES, NERI & CUPERTINO, 2004; SHIBATA, 2006; RAFFA, 
2006; CANIZARES, 2009).  

Este artigo relata um estudo de caso sobre a experiência de implantação do Programa Novo Tempo no 
IFRN-Campus Natal-Central, detalhando o planejamento das atividades utilizadas, a metodologia 
aplicada e o alcance dos objetivos. A análise de dados baseou-se nos estudos de Bardin (2002), através 
do uso da análise de conteúdo – uma abordagem metodológica que se utiliza da indução e da inferência 
como estratégias para atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos fenômenos que se propõe 
a investigar.             
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2. ENFRENTAMENTOS E DILEMAS DA PRÉ-APOSENTADORIA 

Reconhecida como um evento normativo que faz parte da vida de todo trabalhador, a aposentadoria é 
considerada, pela Teoria do Desenvolvimento para a Vida Toda (Life-Span Development), como a 
ocorrência mais importante da fase que antecede o envelhecimento (BALTES & BALTES, 1990). A 
chegada da aposentadoria configura-se como um momento único, delicado, de transição e de 
mudanças. É o momento em que os indivíduos devem começar a planejar uma nova etapa na vida e 
decidir, em função dela, a melhor hora para se afastar do trabalho. Essa fase, Stucchi (2003) denomina 
de pré-aposentadoria.  

A forma como cada um vai vivenciar este momento irá variar de pessoa para pessoa, e sofrerá 
influências da cultura, dos valores pessoais, sociais e sócio-econômicos do lugar onde se vive (FRANÇA, 
2008). Para a maioria das pessoas, entretanto, é uma fase permeada por sentimentos confusos e 
ambivalentes, que mobiliza apreensão, angústia, dúvidas, alternâncias de humor, doenças 
psicossomáticas e medos diversos: de perder o status de “estar na ativa”; do isolamento que pode advir 
da falta de contato com os colegas e com o ambiente de trabalho; da perda do papel profissional; da 
diminuição do padrão de vida anterior; medo de não saber como ocupar o tempo livre; ansiedade em 
relação ao retorno para casa.  

Para Santos (1990), a chegada da aposentadoria pode gerar sentimentos tanto de crise quanto de 
libertação. Crise, pela recusa em identificar-se com o estigma que associa aposentadoria à velhice e à 
inatividade; e libertação, diante da possibilidade da concretização de planos anteriormente não 
realizados. Segundo Witczak (2005), esta ambigüidade pode vir sob a forma de sensação de liberdade 
pelo fato das pessoas não estarem mais presas ao relógio, concomitantemente ao peso da falta de uma 
rotina habitualmente estruturada em anos de trabalho.  

No imaginário social, porém, a aposentadoria é tida como um rito de passagem, uma espécie de 
passaporte para a entrada na chamada “Terceira Idade”. Ao contrário das culturas orientais, onde ser 
idoso é sinônimo de sabedoria e experiência, estamos inseridos num modo de produção que discrimina 
os mais velhos e os exclui da vida social e dos centros de poder e de decisão. Enfrentar o estigma de, 
após aposentado, ser considerado “velho” – incluindo toda a carga negativa que esta palavra carrega 
em nossa sociedade - é, portanto, uma das tarefas mais árduas da aposentadoria. Zanelli, Silva & Soares 
(2010, p. 96) recomendam aos participantes dos cursos de preparação para o pós-carreira “atuarem 
com a finalidade de tomar consciência, rever os próprios valores e firmar estratégias de resistências às 
internalizações autodepreciativas. É preciso manter a autoestima elevada, e não se deixar levar pelas 
pressões do contexto social”.  

Portanto, a vivência da aposentadoria como exclusão social é um evento que não se coaduna com as 
estatísticas atuais, considerando-se o crescimento vertiginoso da expectativa de vida das populações de 
todo o mundo, nas últimas décadas. Em 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, a expectativa de vida para brasileiros de ambos os sexos que nasceram a partir de 
2009 subiu para 71,3 anos, tendo aumentado mais de 10 anos desde 1980. Até o final de 2050, a 
estimativa pode chegar aos 81,2 anos. Ainda segundo os autores, a faixa etária de pessoas com 60 anos 
ou mais é a que mais cresce, correspondendo, em 2010, a 9,6% da população brasileira. Isso tem 
proporcionado um aumento gradativo no tempo em que as pessoas permanecerão aposentadas, 
podendo chegar a viver 20 ou mais anos nessa condição. 

O impacto das mudanças advindas com a aposentadoria na identidade do sujeito vai depender, 
fundamentalmente, de alguns fatores: da importância atribuída ao papel profissional; da qualidade do 
vínculo com o trabalho e da disponibilidade de substitutos satisfatórios para o mesmo. Segundo Shibata 
(2006), o fato de a aposentadoria ter sido desejada ou imposta, também fará muita diferença nos 
ajustes pós-carreira.  

Segundo Rodrigues et al (2005,  p. 4), haverá a necessidade de uma redefinição e mudança nos papéis 
desempenhados pelo sujeito, para que a travessia para o pós-carreira seja exitosa. Será preciso o 

UTIVIDA
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aposentado re-significar a si mesmo, uma vez que a perda do papel profissional e do vínculo com tudo o 
que representa o trabalho pode gerar conflitos e crises identitárias:  “o aposentado deverá reconstruir 
sua identidade pessoal através da interiorização de novos papéis e da busca de novos objetivos de vida, 
num processo de redefinição de sua vida.”  

3. O SURGIMENTO DOS PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O PÓS-CARREIRA  

Os programas de preparação para o pós-carreira tiveram origem nos Estados Unidos, a partir da década 
de 1950, ocasião em que se limitavam a prestar informações sobre o sistema de aposentadoria e 
pensões. O termo “pós-carreira” é uma expressão criada por Bernhoeft no início da década de 1980, 
para designar o primeiro programa brasileiro, estruturado, de preparação de executivos para a 
aposentadoria. Era uma fase em que as pessoas enfatizavam prioritariamente a preparação financeira. 
Questões como perda da identidade organizacional ou perda da autoestima em função da ruptura com 
o vínculo empregatício não faziam parte do repertório de preocupações dos executivos daquela época – 
resume o autor (BERNHOEFT, 2009). 

No Brasil, esses programas tiveram início no SESC de São Paulo, no final da década de 1980. À época, 
eram discutidos temas relativos ao envelhecimento, recursos sócio-culturais e possibilidades de serviços 
à comunidade, quando da entrada na aposentadoria (MUNIZ, 1996). As vantagens e reflexos para a 
instituição que implanta um programa de preparação para o pós-carreira são vários: permite que ela 
execute sua função de responsabilidade social; conduz os processos de aposentadoria de forma mais 
ética e humanizada; fortalece sua imagem externa e internamente, além de manter em equilíbrio o 
clima organizacional, contribuindo para a instalação de sentimentos de segurança, respeito e 
transparência entre a equipe dirigente e os servidores. Segundo Zanelli, Silva & Soares (2010), manter os 
PPP`s (Programas de Preparação para o Pós-Carreira) em funcionamento provoca transformação de 
valores em nível gerencial e sentimentos de bem-estar naqueles que enfrentam a transição para a 
aposentadoria. 

3.1 A Experiência de Implantação do Programa Novo Tempo no IFRN 

A idéia de implantar o Programa Novo Tempo através de um Curso de Preparação para o Pós-Carreira 
surgiu da observação de relatos pessoais, quase sempre negativos e associados a situações de pós-
aposentadoria, que freqüentemente surgiam durante as vivências de Psicologia do Projeto Saúde e 
Cidadania na Melhor Idade (IFRN/Campus Natal-Central). A psicóloga-facilitadora concluiu que havia a 
necessidade de se falar mais a respeito de um assunto para o qual as pessoas não se preparavam, 
tinham pouca informação e que trazia muita angústia e sofrimento: o que fazer quando a aposentadoria 
chega.     

Diante disso, em 2008, as duas psicólogas autoras deste artigo implementaram o PPP junto ao 
Departamento de Recursos Humanos/Coordenação de Assistência ao Servidor da Unidade Sede do 
então CEFET-RN - o qual seria posteriormente transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFRN), através da Lei nº 11.892/2008. O recém-implantado Programa de Preparação para o 
Pós-Carreira tem como principais objetivos: 

a) Compreender os medos e as inseguranças que podem decorrer das perdas do papel profissional, dos 
colegas e do ambiente de trabalho; 

b) Administrar com competência e prazer uma rotina que incluirá mais tempo livre, desenvolvendo 
novos interesses no tocante a: cuidados com a saúde, lazer, participação política, estudos, novas 
ocupações e qualidade de vida; 

c) Desenvolver relações afetivas e pessoais necessárias ao fortalecimento das redes familiares e sociais; 

d) Aprender a planejar-se financeiramente, gerenciando melhor seu orçamento e patrimônio, gerando 
assim sentimentos de segurança e estabilidade em relação ao futuro; 
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e) Descobrir novas (ou velhas) capacidades e talentos, que possam ser utilizados na realização de sonhos 
e projetos nunca tentados (ou sempre adiados); 

f) Elaborar um Projeto de Vida que leve o participante a refletir, de acordo com os seus interesses, como 
ocupará seu tempo nos próximos anos a partir da decisão de se aposentar de uma atividade específica. 

Inicialmente, a idéia era oferecer o Curso apenas aos servidores do IFRN; porém, devido à crescente 
demanda de pessoas da comunidade, em 2011 o Curso foi transformado em Programa de Extensão, 
consolidando-se como atividade permanente do Instituto. Gratuito e de caráter voluntário, o Programa 
Novo Tempo - que inclui o Curso de Preparação para o Pós-Carreira - possibilitou, até o primeiro 
semestre de 2011, o planejamento estratégico pessoal e profissional de 38 pessoas, sendo 28 servidores 
do IFRN e 10 servidores de outras instituições que estão há três anos ou menos da aposentadoria. As 
edições de 2008, 2009 e 2011 contaram, respectivamente, com 14, 11 e 13 participantes. O número 
reduzido de alunos por turma é preferencial e constitui-se em estratégia que proporciona uma 
participação e aprofundamento maiores nas discussões e vivências. 

3.1.1 Metodologia e Planejamento das Atividades 

Fundamentado nas premissas de França (2002), Fraiman (2006), Soares et al (2007) e Zanelli, Silva & 
Soares (2010), o Programa Novo Tempo tem caráter socializador, e parte do princípio de que o 
planejamento é um importante redutor das angústias e inseguranças que costumam acompanhar 
situações de mudança ou rompimentos bruscos de rotinas de trabalho. Corrobora também com França 
& Soares, (2009, p.749) , no sentido de que “a preparação para a aposentadoria é um recurso a ser 
disponibilizado pelas organizações, desde que garantida a oportunidade da livre escolha.” Diante disso, 
o Curso não tem nenhuma preocupação em levar os participantes a decidirem ou não pela 
aposentadoria. O objetivo maior é despertá-los para uma reflexão sobre seu momento de vida e carreira 
e, por conta disto, respeita-se o ritmo e as decisões (e indecisões) de cada pessoa. O depoimento a 
seguir comprova o dito: 

“Eu gostei muito do curso, pra mim surpreendeu todas as minhas expectativas, porque ele não só 
orienta a pessoa que quer se aposentar e começar uma nova vida após a aposentadoria, mas também 
orienta  aqueles que querem continuar trabalhando’. (T., servidora técnica-administrativa do 
IFRN/Campus Natal-Central – Turma 2009). 

Todas as ações do Programa enfatizam que o pós-carreira deve ser vivido como uma fase propícia a 
novos aprendizados e descobertas, à manutenção de atividades que sejam significativas para o indivíduo 
e à realização de práticas que tragam satisfação e realização pessoal. A percepção de características e 
sentimentos comuns entre os participantes predispõe à formação de uma identidade grupal que 
promove a união, a formação de vínculos e as trocas afetivas. Esta impressão é compartilhada por 
SOARES (2002) apud SOARES et al (2007, p.148), ao assinalar que “o trabalho de orientação em grupos 
possibilita identificações recíprocas, enriquecimento pessoal a partir da troca de idéias, 
compartilhamento de experiências, possibilidade de feedback entre os próprios membros do grupo.” 
Como esse depoimento:  

Vi que essa ansiedade não era só minha, era compartilhada por todos os amigos do 
curso. Eu via a aposentadoria como uma morte, como uma falta de perspectiva. Hoje 
não, eu já vejo como um prêmio. E isso me ajudou a decidir que agora eu vou me 
aposentar. Eu mereço isso, não vou ter medo. Tenho umas inseguranças, mas medo, 
como eu tinha antes, não tenho mais. (R., servidora do Ministério da Fazenda – Turma 
2011). 

Utilizando uma metodologia predominantemente vivencial, em que prevalecem dinâmicas de grupo, 
jogos lúdicos, leitura de textos, exposições interativas, trabalhos em equipe, palestras e projeção de 
filmes – o Curso valoriza a expressão dos sentimentos, a troca de experiências e de conhecimentos 
entre os participantes, e a integração destes com servidores já aposentados.  
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O Curso de Preparação para o Pós-Carreira do IFRN possui carga horária total de 45 horas, estruturada 
em quatro módulos (Autoconhecimento, Relacional, Gestão Financeira e Projeto de Vida), cada um com 
duração de quatro encontros – à exceção do Módulo de Gestão Financeira, que foi reajustado para dois 
encontros, observando-se a necessidade de dar mais agilidade ao Programa. As aulas acontecem numa 
freqüência semanal e com duração de três horas. De acordo com depoimento do aluno, 

O curso é de uma organização didática muito interessante; é dividido em quatro 
módulos, e eu acho que funcionaram muito bem esses módulos. Tivemos a 
oportunidade de trabalhar com material didático de alto nível de conteúdo teórico e 
científico, muito interessante. Eu acredito que vai me trazer grandes benefícios com 
relação a condutas que deverei adotar quando me aposentar.  (E., professor do 
IFRN/Campus Natal-Central – Turma 2011) 

Os três primeiros encontros de cada módulo são destinados à exploração, pelas duas psicólogas-
facilitadoras, dos conteúdos propostos pelo Programa. O quarto encontro, entretanto, é destinado à 
realização de palestras com servidores já aposentados, que vêm contar, de maneira informal, como tem 
sido sua vivência no pós-carreira. A coordenação do Programa tem procurado trazer convidados com 
histórias de vida bem diferenciadas, não só por considerar importante conhecer tanto experiências 
positivas quanto as de fracasso ou insucesso, mas, principalmente, em atendimento às solicitações dos 
próprios participantes (ZANELLI, SILVA & SOARES, 2010). 

A atividade-fim do Programa consta da elaboração, por parte de cada participante, de um Projeto de 
Vida, apresentado ao final do Curso. Considerando que a aposentadoria deve ser vista como uma 
transição que envolve uma reorganização, redefinição e mudança nos papéis sociais exercidos pelo 
indivíduo (ATAÍDE, 2010), torna-se importante para o participante concluir o Curso refletindo, de acordo 
com seus interesses pessoais, como ocupará o tempo livre a partir da decisão de se aposentar de uma 
atividade específica.  

Algumas experiências importantes merecem registro. A primeira foi a inclusão, na segunda turma 
(2009), de três servidores aposentados, os quais participaram ativamente das atividades, sem nenhum 
registro de desistência ao longo de todo o Curso. A adoção dessa metodologia, em caráter experimental, 
permitiu constatar, entretanto, a conveniência de se realizar Programas em separado para servidores 
pré-aposentados e aposentados, considerando as necessidades, expectativas e momentos de vida 
diferentes das duas categorias. Porém, esta constatação baseia-se unicamente em observações 
empíricas, sendo necessária a aplicação de um instrumento de pesquisa que possa validar ou não esta 
impressão. Mesmo assim, os participantes relatam as experiências compartilhadas como bastante 
enriquecedoras, deixando evidente a importância dada ao retorno à instituição e ao reencontro com 
antigos colegas: 

Foi um prazer estar participando deste curso, já como aposentado, e que teve grande 
proveito para mim. O conhecimento que eu adquiri, o fato de voltar a ficar junto com 
os meus colegas durante esse tempo... Fazia um tempo que eu estava afastado, mas 
estou muito feliz de estar participando, se Deus quiser vou concluir e vou levar muita 
saudade da turma, das professoras, que me deram muita alegria de estar participando, 
nas tardes das quartas-feiras. (M., servidor técnico-administrativo aposentado do 
IFRN/Campus Natal-Central – Turma 2009). 

Outra experiência relevante e que merece estudos futuros ocorreu durante a realização da última 
turma, em 2011. Em decorrência do Curso ter se transformado em Programa de Extensão, passamos a 
formar turmas mistas com servidores do IFRN e com servidores de outros órgãos da capital. Na 
observação das facilitadoras, a integração e os vínculos afetivos estabelecidos mostraram-se 
extremamente positivos. No entanto, é interessante pesquisar de que forma esta variável interfere no 
nível de satisfação dos participantes que são servidores do Instituto, e em que grau ela afeta a 
motivação e o envolvimento dos participantes de outras instituições. 

3.1.2 Descrição dos Módulos Temáticos 
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Tabela 1 – Distribuição dos Módulos Temáticos do Curso de Preparação para o Pós-Carreira do IFRN 

1º Módulo: Autoconhecimento. “Espelho, espelho meu...quem sou mesmo eu?” 

O primeiro módulo tem como eixo temático reflexões sobre a pergunta: “Espelho, espelho meu... quem 
sou mesmo eu?”. É o momento em que todos ainda estão se (re)conhecendo e delimitando espaços de 
poder e fala. Os participantes chegam com algum receio e desconfiança quanto a se exporem perante o 
grupo, numa reação natural e já esperada pelas psicólogas-facilitadoras. Porém, sem pressa e 
respeitando-se os ritmos de cada um, eles vão sendo levados a explorar as expectativas, medos e 
inseguranças que os trouxeram até ali: “Estou pronto para me aposentar?”, “Está na hora de sair?”, “O 
que eu ganho e o que eu perco ao me aposentar agora?”, “O que eu tenho medo de perder?”  

É um módulo em que predominam fortemente as práticas vivenciais, as quais permitem aos 
participantes lançar um olhar sobre si mesmos, levando-os a auto-reflexões sobre sua trajetória 
profissional e de vida, o vínculo e a qualidade da relação com o trabalho. Também são trabalhadas as 
representações sociais sobre envelhecimento e aposentadoria e seu impacto sobre a autoestima e o 
autoconceito dos pré-aposentados. Finaliza explorando necessidades e desejos não realizados, com 
ênfase para as competências, talentos e projetos muitas vezes adiados. Por trabalhar exaustivamente o 
Autoconhecimento, trata-se de um módulo fundamental no processo de preparação para a 
aposentadoria, conforme relato desta participante: 

Eu percebi que eu não me conhecia muito, a gente não tem muito tempo de olhar para 
si, parece-me que a gente olha mais para o outro, não é, e algumas perguntinhas ali a 
gente tinha que parar para pensar como é que é... como é que é você... eu achei muito 
interessante. (R., professora aposentada do IFRN/Campus Natal-Central – Turma 
2009). 

2º Módulo: Relacional. “Eu e o Outro.” 

A partir deste módulo, os participantes começam a se dar conta de que a aposentadoria não é um 
fenômeno apenas individual, mas que envolve toda a família. Percebem que haverá alterações na rotina 
de vida, na estruturação do tempo livre e na distribuição do poder no espaço doméstico entre os 
cônjuges, com a chegada da aposentadoria. Mudanças e ajustes nos papéis sociais precisarão ser feitas, 
e a qualidade dos relacionamentos familiares e do suporte afetivo assumem vital importância para uma 
aposentadoria bem-sucedida. “Quem deve parar primeiro, o homem ou a mulher? Isso faz diferença?”; 
“O que muda nas relações familiares com o retorno ao lar?” e “Homens e mulheres vivenciam a 
aposentadoria de maneira igual?” são indagações que rendem animados debates. As atividades 

1º Módulo 
AUTOCONHECIMENTO 

2º Módulo  
RELACIONAL 

3º Módulo 
FINANCEIRO 

4º Módulo 
PROJETO DE VIDA 

*Identidade e 
autoconceito; 
*Capacidades, talentos, 
limitações e fragilidades; 
*Necessidades, desejos e 
frustrações; 
*Estereótipos e 
preconceitos sobre 
envelhecimento e 
aposentadoria; 
*Valores pessoais; 
*Vínculo com o trabalho; 
*Ganhos e perdas da 
aposentadoria. 

*Relacionamento 
familiar e conjugal; 
*Distribuição do poder 
no espaço domestico; 
*Fortalecimento das 
redes familiares e 
sociais; 
*Saúde e qualidade de 
vida; 
*Novos papéis sociais; 
*Administração do 
tempo livre. 

*Orçamento 
doméstico; 
*Organização e 
planejamento 
financeiro; 
*Aspectos legais, 
trabalhistas e 
previdenciários da 
aposentadoria; 
*Bens e patrimônios; 
*Direitos de família. 

*Empregabilidade; 
*Reorientação  
profissional; 
*Empreendedorismo; 
*Trabalho voluntário; 
*Gerenciando 
adversidades; 
*Adaptação à 
mudanças; 
*Projeto de Vida. 
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vivenciadas promovem a afetividade intragrupo e a aproximação e os laços de amizade entre os 
participantes seguem de forma crescente. 

3º Módulo: Gestão Financeira. “Pensando a curto, médio e longo prazo” 

Este terceiro módulo do PPP tem características peculiares, que lhe conferem um formato diferenciado. 
Tanto que um ajuste importante foi feito em sua carga horária: observou-se que o Módulo de Gestão 
Financeira poderia ser reduzido de quatro para dois encontros, de forma a tornar o Programa mais ágil. 
Assim, a primeira edição foi realizada com 51 horas e as demais com 45 horas, sem prejuízo algum de 
conteúdo.  

Por focalizar temas mais técnicos e, muitas vezes, ligados à legislação trabalhista e previdenciária, a 
coordenação do Programa optou por dar um maior destaque à presença de convidados especialistas, 
capacitados para esclarecerem com mais propriedade dúvidas como as seguintes: “Como me organizar 
para minimizar as perdas financeiras?”; “Como manter meu padrão de vida?”; “Como posso ganhar mais 
dinheiro estando aposentado?”  

Ao participar do curso percebi que as coisas não eram exatamente aquilo que a gente 
imagina, que a gente estava pensando, aquilo que eu imaginava. Existem certos 
determinados detalhes, certas determinadas coisas que foram importantes serem 
vistas, analisadas e refletidas, para possibilitar que nós tomássemos alguma decisão 
com mais segurança, com mais determinação e com menos erros. (N., professor do 
IFRN/Campus Natal-Central – Turma 2009). 

4º Módulo: Projeto de Vida: “O que você vai ser, agora que cresceu?...” 

O 4º módulo encerra o Programa. É o momento mais importante de todo o curso, quando cada 
participante apresenta para a turma o seu Projeto de Vida, ou seja: Como eu me vejo daqui a cinco 
anos? O que eu gostaria de estar fazendo? São reflexões importantes, que requerem tempo para 
maturação e elaboração.  

Para França & Soares (2009), durante o projeto de vida a pessoa poderá experimentar novas situações, 
desenvolver habilidades, aptidões e ainda descobrir novos interesses, em áreas tão diversas como 
saúde,  investimentos, atividades intelectuais, domésticas, culturais, de lazer, dentre outras. Para Quick 
& Moen (1998), o projeto de vida pode, inclusive, incluir o trabalho – seja formal ou não-formal, 
voluntário ou remunerado. Diante disso, um roteiro com as especificações e todas as orientações sobre 
como elaborar o Projeto de Vida são entregues aos participantes, ainda no módulo anterior. O Projeto 
de Vida é apresentado a todo o grupo no dia do encerramento do Programa – e transformou-se no que 
eles carinhosamente batizaram de “TCC – Trabalho de Conclusão de Curso”. Vejam o depoimento de um 
aluno: 

Tivemos momentos muito reflexivos, momentos importantíssimos, que vieram 
subsidiar a todos nós nas nossas escolhas. E uma das coisas mais marcantes que eu 
achei foi uma reflexão que falava sobre a amizade. Como é importante resgatar essas 
amizades. Pois a aposentadoria não é o fim, é apenas o começo de uma outra carreira. 
(I., servidora do IBAMA – Turma 2011) 

4.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A título de conclusão, os programas de preparação para o pós-carreira têm se revelado um espaço de 
reflexão por excelência para que o sujeito desenvolva o autoconhecimento e efetive a transição do 
trabalho para a aposentadoria com planejamento, segurança e tranqüilidade. Segundo Zanelli, Silva & 
Soares (2010), esses programas, ao estimularem a elaboração de projetos vida voltados para o 
desenvolvimento continuado e para uma aposentadoria participativa, convergem para o estabelecido na 
Política do Envelhecimento Ativo proposta pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002): garantir e 
estimular a mobilidade, a participação social e a independência da pessoa idosa em relação à sociedade, 
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além da promoção de programas de preparação para a aposentadoria para aqueles que desejam ou 
precisam sair do mercado de trabalho. 
 
Ao concluir a terceira turma do Curso de Preparação para o Pós-Carreira, em 2011, é importante 
contabilizar os erros e reforçar os acertos. Ao priorizar-se o livre-arbítrio dos participantes em relação à 
continuidade ou à reconstrução de suas vidas longe do trabalho institucional no pós-carreira, as 
avaliações dos participantes levam a crer que se está  no caminho certo. O Curso Pós-Carreira 
contabiliza, ao final de três turmas com 38 “alunos formados”, seis pedidos de aposentadoria. No 
entanto, levar o participante a aposentar-se ou não, não significa  – conforme já frisado anteriormente - 
a pretensão maior do Curso; não se constitui, inclusive, em nenhuma de suas metas. No entanto, 
sentem-se os objetivos serem plenamente alcançados quando se percebe que os participantes estão se 
permitindo parar e lançar um olhar para dentro de si mesmos, redescobrir-se e resgatar suas trajetórias 
de vida e carreira, reconhecendo suas vitórias e também seus dissabores, e projetando-se, com 
segurança, em direção ao futuro. Permitindo-se duvidar, questionar, rever, gostar, voltar atrás... Ou, 
simplesmente, sentir saudades… Conforme depoimento abaixo:  
 

O curso me levou à minha adolescência, quando eu tinha meus 13, 14 anos, que o 
domingo à tarde era o domingo do “matiné”, ou do “assustado”, e eu não perdia um 
dia. Então, essas quartas-feiras passaram a ser para mim isso aí, né, me voltou a essa 
obrigação de um momento que para mim eu estou feliz, eu me divertia de estar com 
vocês. Eu garanto uma coisa: que o material, a convivência que vocês nos 
proporcionaram, é suficiente, mais que suficiente para que a gente tenha o mínimo 
necessário para começarmos nosso projeto após essa carreira. Eu gostaria de dizer 
para vocês que vou sentir saudades de vocês não quando me aposentar, mas logo no 
momento em que se encerrar esse curso. (D., professor do IFRN/Campus Natal-Central 
– Turma 2009). 

Conclui-se, finalmente, que o desligamento do mundo do trabalho é um momento que necessita de 
preparação, de aceitação e, principalmente, de  planejamento de um projeto de vida que possibilite que 
o pós-carreira seja vivido de forma ativa e participativa. Urge, portanto que as instituições assumam o 
compromisso social de apoio e de orientação a seus funcionários quando da chegada da aposentadoria, 
para que esta etapa da vida possa ser vivida, realmente, como um novo tempo. 
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1 O outro foi a adaptação de fundo léxico patrimonial, que consiste em empregar um termo que se nomeia um uma  
realidade conhecida, para denominar outra. Inicialmente os colonizadores  chamaram o puma de leão e o jaguar de 
tigre(ÁVAREZ) 
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2 A pesquisa limitou-se somente a territórios indígenas  colonizados por espanhóis e portugueses. 
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ANEXO I 

1.Análise sócio 
econômica e cultural 

Composição da 
demanda 

Plano de ação 

Integração Motivação 

FLUXOGRAMA
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2.

ANEXO II 

Materialização das 
ações planejadas 2.Acompanhamento Avaliação 

Resultados
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RESUMO 
 

Este trabalho consiste num estudo da relação de Educação Profissional e empreendedorismo. A pesquisa 
teve como foco as perspectivas dos alunos egressos do Curso Técnico em Edificações do IFRR, para 
empreender no mercado de Boa Vista-RR. Na pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa a partir 
da análise das entrevistas junto aos egressos. Os resultados revelam que a dinâmica do curso não foi 
suficiente para despertar o lado empresarial, na medida em que são apenas 30 horas de disciplina de 
empreendedorismo. Ao longo de toda a formação discente, na proposta curricular, buscou-se 
identificar as competências e habilidades gerais contempladas em um empreendedor. Com base nos 
resultados, conclui-se que a estratégia utilizada não é suficiente para que os alunos se sintam confiantes 
para projetar empresas no mercado local e que o ensino da Educação Profissional ainda tem a primazia 
de preparar os alunos como mão-de-obra para o mercado de trabalho, em detrimento do 
empreendedorismo na sua forma tácita. 

 

Palavras-chave: educação profissional, empreendedorismo, proposta curricular, técnico em edificação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com  a  atual  expansão  da  educação  profissional  no  Brasil,  teve-se  a  oportunidade  de 
proporcionar à comunidade o acesso a essa modalidade de ensino e ao mesmo tempo oferecer 
pesquisa e extensão nas mais diversas áreas do conhecimento. Os IFs vêm atuando na educação 
profissional, especificamente de nível básico, com cursos de qualificação, profissionalizações e 
reprofissionalização, ofertando mão-de-obra especializada para atender as demandas do mundo do 
trabalho. 

 

Vale ressaltar que os cursos oferecidos são frutos das decisões políticas, da demanda da 
sociedade e do avanço da tecnologia. Faz-se necessário estabelecer a relação entre o ensino 
profissionalizante e o empreendedorismo, enquanto elementos importantes para a mudança do cenário 
econômico, já que essa discussão ainda é muito tímida no âmbito acadêmico, gerando assim uma série 
de lacunas que separam o currículo e a possibilidade de transformação do cenário econômico e social. 

 

De acordo com Santos (1995, p.18), “nas escolas, pouca ou nenhuma ênfase – ou estímulo – foi 
destinada para orientar os estudantes a considerarem a opção de criar um negócio próprio”.   Nas 
universidades, poucos dos futuros empreendedores se dão conta de que terão o empreendedorismo 
como seu principal objetivo de vida. Mesmo entre a minoria que percebe isso, relativamente poucos 
indivíduos iniciarão um negócio imediatamente após a graduação, e em um número ainda menor, se 
prepararão para a criação de um novo empreendimento por meio do trabalho em um determinado 
cargo ou indústria (FILION, 1999). 

 

É consensual a importância atribuída ao papel que os empreendedores representam para a 
construção do futuro do nosso país, como o agente de desenvolvimento, que gera ideias, provoca 
mudanças, mobiliza recursos, motiva as pessoas e cria riquezas para si e para seus parceiros. 

 

Portanto, a metodologia a ser utilizada no ensino de empreendedorismo deve favorecer a 
ampliação da percepção do aluno sobre si mesmo, para que ele reconheça a necessidade de 
desenvolvimento de competências empreendedoras e seja capaz de identificar estratégias para seu 
desenvolvimento como empreendedor de sucesso, seja em organizações privadas, sociais ou no 
seu próprio negócio. 

 

Sabe-se que vários projetos para fomentar o empreendedorismo são elaborados no interior 
dessas instituições, mas apenas alguns são implementados, seja pela falta de recursos ou desinteresse 
dos profissionais, ocasionando apenas a reprodução de mão-de-obra barata para o mercado. 

 

O estímulo ao empreendedorismo pode ser uma alternativa de trabalho que venha minimizar as 
dificuldades dos alunos encontrados no mercado. Neste contexto, a Educação Profissional tem um papel 
essencial, pois, na medida em que promove o desenvolvimento de habilidades, desperta nos 
alunos formas autônomas de pensar e gerir a vida profissional. Mas, isso tem desafiado os professores a 
desenvolverem metodologias de ensino que abordem os problemas e oportunidades dos novos negócios 
e desenvolvam a potencialidade empreendedora dos alunos. Vesper (1990) indica que essa educação 
facilita o processo para criar uma consciência empreendedora. Neste sentido, o ensino superior 
precisa formar empreendedores, e a sociedade necessita deles. 

 

Adotando-se que a formação de profissionais é capaz de transformar o conhecimento em 
riquezas e empregos, perguntam-se: houve na vida acadêmica dos alunos do Curso Técnico em 
Edificações do IFRR o incentivo para empreender? Os profissionais estão sendo formados para buscar 
um emprego no setor público ou privado? Os alunos são capazes de identificar oportunidades de 
negócios e transformar conhecimento científico na geração de novas riquezas? 

 

O  Curso  Técnico  em  Edificações  do  IFRR  foi  escolhido  dentre  os  outros  oferecidos  pela 
instituição pela importância que o setor da construção civil vem obtendo na economia nacional, em 
cumprimento a novas demandas geradas com os programas governamentais e, especificamente, no 
estado de Roraima, por ser um dos mais novos da federação e que exige investimentos nessa área. Esse 
setor é responsável por 15,6 % do PIB (Produto Interno Bruto) do país. O setor de construção civil, que 
engloba edificações e construção pesada, responde por cerca de 10,3% do PIB e, dentro desse, estima-se 
que a construção de edificações residenciais represente um montante entre 6% à 9% do PIB nacional 
(KENYA, et al, 2003). Além disso, várias outras características acentuam a importância da cadeia 
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produtiva da construção civil, como sua capacidade de geração de emprego e impostos. Sabe-se que 
atualmente o setor da construção é aquele que gera mais impostos indiretos líquidos e tem um papel 
importante sobre os impostos pagos por outros setores de atividade. 

 

Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa semiestruturada junto aos egressos 
do Curso Técnico em Edificações pertencente à área da construção civil do Instituto Federal de Educação 
Tecnológica – IFRR, com sede localizada na cidade de Boa Vista, onde Foram entrevistados 20 alunos 
concludentes. 

 

Como forma de ampliar as informações obtidas, foi realizada também uma pesquisa documental 
a partir de documentos institucionais, em especial, portarias e resoluções. Além disso, foi analisada a 
proposta pedagógica do curso Técnico em Edificações, relatórios, planos de ação anual e, 
principalmente, o plano de curso. 

 

A atenção foi voltada para os propósitos da pesquisa da seguinte forma: no primeiro momento, 
consta a fundamentação teórica da categoria empreendedorismo, seguida dos antecedentes históricos 
da Educação Profissional no Brasil, destacando sua concepção e princípios. Depois, apresenta-se a 
Educação Profissional no contexto educacional roraimense, com ênfase no IFRR, a partir da análise da 
trajetória do curso Técnico em Edificações. Por fim, exibe-se a avaliação a apresentação dos resultados, 
seguido das conclusões. 

 
2. O QUE É EMPREENDEDORISMO 

 

A expressão empreendedorismo vem da tentativa de traduzir a palavra entrepreneurship da 
língua inglesa que, por sua vez, é composta da palavra francesa entrepreneur. O termo 
empreendedorismo é utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas 
origens, seu sistema de atividade, seu universo de atuação. 

 

Para Britto e Wever (2003), as primeiras definições da palavra empreendedor foram 
elaboradas no início do século XIX pelo economista francês J.B. Say, que o qualificou como aquele que 
transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor de 
produtividade mais elevada e de maior rendimento. Mas, foi Joseph Schumpeter um dos que mais se 
debruçaram sobre o tema,  definindo-o  como  aquele que destrói  a ordem econômica  existente  pela 
introdução  de  novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 
exploração de novos recursos materiais (FILION, 1999). 

 

Na mesma linha do pensamento economicista, Gerber (1996) definiu empreendedor como um 
grande estrategista, inovador, criador de novos métodos para penetrar e/ou criar novos mercados. 
Shapero (1977) considera o empreendedor como alguém que toma iniciativa de reunir recursos de 
maneira inovadora, gerando uma organização relativamente independente, cujo sucesso é incerto. Já 
Bruce (1976) propõe que a palavra empreendedor tenha maior expansão, quando a relaciona a qualquer 
indivíduo envolvido em organizações já existentes, cujas decisões determinam diretamente o destino da 
empresa, quer essa pessoa assuma todo o controle ou todo o risco. Sendo assim, a definição de 
empreendedor e de empreendedorismo se baseia nas premissas de cada área do conhecimento, 
predominando as definições dos economistas e dos comportamentalistas. 

 

Para Leite (2000), os empreendedores são indivíduos que montam seus próprios negócios e que 
organizam, administram e assumem o risco do resultado do empreendimento.   De acordo como 
Schumpeter, empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, pela introdução de 
novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 
recursos e materiais (apud DORNELLAS (2001). Diante da literatura existente, percebem-se elementos 
comuns na definição de empreendedorismo, tais como a combinação de recursos de maneira inovadora, 
a capacidade de correr riscos, sendo o empreendedor o criador da empresa ou fazendo parte dela. Se há 
uma especificidade nas diversas conceituações de empreendedorismo, há um ponto comum entre 
elas, qual seja: que o empreendedorismo como processo está associado ao homem. 

 

Na definição de Drucker (1999), o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela 
e a explora como sendo uma oportunidade. Entretanto, sob a ótica desse mesmo autor, a postura diante 
da mudança, as capacidades de inovar e de lidar com a incerteza compõem a essência do chamado 
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espírito empreendedor, e não necessariamente a atividade de criar uma nova empresa, de ser 
proprietário, gerente e empregador. 

 

Neste sentido, o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara 
e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente 
(KIRZNER, 1973 apud DORNELLAS, 2001). Drucker (1999) afirma que o empreendedor é um exímio 
identificador de oportunidades, sendo um indivíduo curioso e se atendo a informações, pois sabe que 
suas chances melhoram quando seu conhecimento aumenta. 

 

O empreendedorismo é fator determinante para a geração dessas empresas e para impulsionar o 
crescimento econômico sustentável, ambos necessários em países emergentes. A formação de novas 
empresas gera empregos, distribui renda e cria oportunidades para toda a sociedade. Empreendedores 
tornam-se exemplos, assumindo riscos ao transformar suas indústrias e estimulando outras pessoas 
por meio  de  suas conquistas e  determinação.  Portanto, a  promoção  de um modelo de  
desenvolvimento baseado no estímulo à atividade empreendedora é a forma mais eficiente de impactar 
a economia e a estrutura das sociedades 

 

No  caso  brasileiro,  a  preocupação  com  a  criação  de  pequenas  empresas  duradouras  e  a 
necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade desses empreendimentos são, sem dúvida, 
motivos para a popularidade do termo empreendedorismo, que tem recebido especial atenção por parte 
do governo e de entidades de classe.  A importância das micro, pequenas e médias empresas na 
economia de qualquer país é inegável, visto que elas são responsáveis pela geração de grande parte dos 
empregos formais e informais, de uma fração importante das exportações e do PIB de um país. 

 

No Brasil, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 57,3% dos empregos formais e 
respondem por aproximadamente 2,2% das exportações e 20% do PIB. A realidade vigente na área de 
micro ou pequenas empresas e, consequentemente, na educação brasileira, foi prevista por Timmons 
(1990) em seus estudos quando escreveu: “O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que 
será para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o século 20”. Segundo Lopez (2008): 

 

Essa nova realidade obriga as empresas avaliar o quanto de trabalho e de 
mudanças deve ser feito, a partir de sua cultura, passando por estratégias (cada vez 
mais flexíveis e próximas do nível operacional), até a sistematização dos novos 
procedimentos, em função unicamente do atendimento à satisfação do mercado 
(LOPEZ, 2008, p.2). 

 
3. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Um aspecto que deve ser observado ao longo de toda história da educação profissional neste 
país é a dualidade estabelecida entre a formação propedêutica (aquela que dá a formação geral 
responsável pela preparação para a continuidade de estudos) e a da preparação para o exercício 
profissional. 

 

Romanelli (2002) relata que a Constituição de 1891 reforçou a dualidade de sistemas, elevando a 
consagração que se vinha mantendo desde o Império, além de ter oficializado, de certa forma, a 
distância entre a educação destinada à classe dominante, por meio das escolas secundárias acadêmicas e 
escolas superiores; e a educação do povo com a escola primária e a escola profissional. Este contexto 
mostra uma dualidade que era o próprio retrato do sistema educacional brasileiro. Essa Carta definiu que 
caberia à União: 

 

[…] criar e controlar a instrução superior em toda a Nação, bem como criar e controlar 
o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal, e 
aos Estados cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional, que, na 
época, compreendia principalmente escolas normais (nível médio) para moças e 
escolas técnicas para rapazes […] (BRASIL, 1996, p. 79). 

 
 

Para Fonseca (1996), essa modalidade de ensino, reconhecida hoje no Brasil como Educação 
Profissional, teve sua primeira iniciativa oficial em 1809, com o Decreto do Príncipe Regente D. João VI, 
que ciou o Colégio das Fábricas, com a finalidade de atender à educação dos artistas e aprendizes que 
vieram com a coroa Portuguesa, atraídos pelas oportunidades que a permissão de indústrias criara no 
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Brasil. 
Segundo Manfredi (2002), após a criação do Colégio das Fábricas, o então Príncipe Regente voltou- 

se para atender as necessidades de mão-de-obra especializada, organizando Casas de Educandos e 
Artífices, que tinham uma organização baseada na hierarquia militar, com subordinação uniforme e ordem 
de formatura, como se fosse uma unidade qualquer da tropa. 

 

Manfredi (2002) relata ainda que a criação das Casas de Educandos e Artífices, embora com traços 
hierárquicos militares, contava especificamente com experiências desenvolvidas pela Marinha do Brasil, nas 
quais crianças e jovens em “situação de mendicância” eram encaminhados para aprender disciplinas do 
ensino formal e ofícios específicos. 

 

Diante desse contexto, a concepção de ensino profissional, que perdurou por muitos anos 
no Brasil, foi que esta modalidade de ensino era de responsabilidade do Ministério da Agricultura 
Indústria e Comércio,  com a  finalidade  de  formar  recursos  humanos  para  atender  a  demanda  do  
mercado  em ascensão, contribuindo assim para a criação das “escolas – oficinas” destinadas à 
formação profissional de ferroviários. Essa experiência é importante porque se constitui, de acordo com 
Cunha (2000), no embrião do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

 

Logo após a iniciativa do Ministério da Agricultura Indústria e Comércio das “escolas-oficinas”, foi 
criada uma comissão especial, denominada de “Serviços de Remodelagem de Ensino Profissional 
Técnico”, pela qual foram promovidos amplos debates sobre a expansão do ensino profissionalizante, e a 
Associação de Educação (ABE), constituída de importantes educadores brasileiros que possibilitaram a 
agregação de novas ideias sobre a educação. 

 

No período republicano, ainda com o objetivo de controlar o processo crescente de 
marginalidade social, em 1909, o Governo do Presidente Nilo Peçanha, dentro desse espírito de buscar 
um ofício para os jovens desfavorecidos e/ou abandonados nas ruas dos centros urbanos, cria por força 
de Decreto uma rede de escolas de aprendizes e artífices em dezenove capitais brasileiras, cujo objetivo 
principal foi ministrar ensino profissional primário e gratuito, para meninos pobres e órfãos, que 
quisessem aprender um ofício. Mas tarde, essas escolas foram os embriões das escolas técnicas federais 
e estaduais de reconhecimento nacional em todo o País. 

 

Nesse sentido, Cunha (2000) também menciona a formação profissional na perspectiva corretiva, 
de controle social e formação do caráter das crianças e jovens carentes, órfãos e abandonados, desde a 
chegada da Família real, que trouxe, com sua tripulação indivíduos com essas características. Ele 
acrescenta que, desde o período imperial, as instituições formadoras de mão-de-obra eram criadas, 
mantidas  e  administradas  ou  subsidiadas  pelo  Estado,  sendo  compostas  pelos  miseráveis  
que frequentavam compulsoriamente as escolas de ofício. 

 

Machado (1989) afirma que foi no Estado Novo que as políticas educacionais desenvolvidas 
fizeram com que as Escolas de Aprendizes e Artífices fossem transformadas em Escolas Técnicas, as 
quais passaram a oferecer formação profissional em nível igual ao do secundário, iniciando 
formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país, uma vez que 
os alunos formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar no ensino superior em área 
equivalente à de sua formação, ao passo que aos alunos oriundos do ensino secundário era permitido, 
após concurso, ingresso automático em qualquer curso superior, permitindo com isso mais uma vez a 
predominância de um ensino secundário rígido, seletivo, enciclopedista e intelectualista, privilegiando 
uma elite predominante no Brasil. 

 

Como o país passava por um processo de industrialização e modernização, havia necessidade da 
formação de técnicos e de qualificação dos trabalhadores para atender às novas demandas impostas 
pelo contexto atual. Diante disso, o governo promoveu a expansão da rede de escolas técnico-
profissionais, criando o “sistema S”, que se configura como uma rede de Educação Profissional 
paraestatal, organizada e gerenciada pelos órgãos Sindicais e composto pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), para o setor da industrial, e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), para o setor de comércio e serviços. 

 

Dando prosseguimento ao plano de expansão da rede de escolas técnico – profissionais, 
posteriormente, foram criados, também, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), para o 
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setor agrícola, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), para atender o setor de 
transportes e, ainda, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), para o atendimento e 
o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e de novos empreendedores; e o recém 
criado 
SESCOOP - Serviço Social das Cooperativas de Prestação de Serviços. 

 

Estudos demonstram que, a partir de 1980, as novas formas de organização e de gestão 
modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e produtivo 
estabeleceu- se com o desenvolvimento e o emprego de tecnologias complexas agregadas à produção e 
à prestação de serviços pela crescente internacionalização das relações econômicas. Em consequência 
disso, passou-se a requerer uma sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; Educação 
Profissional básica aos não qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, 
para atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores. 

 

Frigotto (1999) encaminha a questão do ponto de vista da relação entre as exigências de novas 
qualificações e a educação básica. Sua análise busca superar a ideologização e a apologética, veiculadas 
principalmente pelos organismos internacionais, no sentido de que, na economia global, em um mundo 
de energias  não  renováveis,  o  conhecimento  é  o  principal  recurso  e  estaria  ao  alcance  de  todos  
por intermédio da educação. Essa crença conduz à defesa do trabalhador polivalente, capaz de passar 
facilmente de um trabalho para outro. Colocam-se novas demandas, uma nova “qualidade” de educação 
escolar e dos processos de qualificação e requalificação da força do trabalho. 

 

Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples instrumento de política 
assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas sim, como importante 
estratégia  para  que  os  cidadãos  tenham  efetivo  acesso  às  conquistas  científicas  e  tecnológicas  da 
sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação profissional, baseado apenas na 
preparação para a execução de um determinado conjunto de tarefas. Essa modalidade de ensino requer, 
além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, 
com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores 
necessários à tomada de decisões e abertura de empreendimentos. 

 
4 CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES DO IFRR: uma formação empreendedora em 
andamento? 

 

Em 30 de junho de 1993, sob a Lei nº 8.670, publicada no Diário Oficial da União nº 123 de 1º de 
julho de 1993, é criada a Escola Técnica Federal (ETF/ RR), que absorveu a Escola Técnica Estadual e 
incorporou ao seu patrimônio toda a rede física, materiais e equipamentos. Como Instituição Federal de 
Ensino (IFE, um dos seus primeiros atos foi a implantação do Plano de Expansão da Educação 
Profissional, com a oferta de novos cursos técnicos e a ampliação do número de vagas dos cursos já 
existentes. Depois de um ano de funcionamento como ETF/RR, o Governo Federal sancionou a Lei nº 
8.948/94, transformando todas as Escolas Técnicas em Centros Federais de Educação Tecnológica - 
CEFET, condicionando a implantação mediante decreto específico, após critérios estabelecidos pelo 
Ministério  da  Educação  (MEC).  Depois,  houve  uma  nova  modificação,  e  os  CEFETs  tornaram-se 
Institutos Federais - IFs 

 

A partir deste ato, Roraima passa a contar com uma Instituição Federal de Educação Profissional 
Tecnológico – IFET, cujo objetivo é oferecer cursos nas mais diversas áreas do conhecimento e do 
mundo do trabalho, contribuindo assim para o desenvolvimento do Estado e para o fortalecimento 
do mercado local. Hoje, o IFRR oferece vários cursos, dentre eles o de Técnico em Edificações, que 
é oriundo da Escola Técnica Estadual e teve o seu funcionamento amparado pela autorização do Conselho 
Estadual de Educação de Roraima. Em 1997, recebeu do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica – SEMTEC, portaria que autorizou e regulamentou o seu pleno 
funcionamento em nível federal. Em 2000, houve a implantação de um novo currículo, visando à sua 
completa adequação às exigências legais da Reforma da Educação Profissional e à nova formatação 
curricular. Sendo concebido sob um novo paradigma pedagógico, procurou suprir a carência dos 
modelos anteriores, oferecendo um novo perfil profissional. 

 

Esse novo paradigma do Curso Técnico em Edificações estava baseado em competências 
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(conhecimentos, habilidades e atitudes) e buscava o desenvolvimento pessoal, no intuito de 
estabelecer um claro sistema de garantia de qualidade dos programas de ensino. 

 

Para analisar se o Curso Técnico em Edificações, em estudo, fomentou a prática empreendedora, 
buscou-se identificar entre os egressos os seguintes elementos estruturantes: a) viabilização da 
reflexão teórica sobre a prática, b) criação de oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e 
comportamentos necessários à ação empreendedora; c) geração de intercâmbio de informações e 
experiências concretas; aplicação de conteúdos aprendidos. 

 

Analisando os documentos, percebeu-se que a proposta pedagógica do curso em estudo foi 
estruturada em quatro módulos. O módulo I, organizado em 400h, foi subdividido em duas etapas: a 
primeira, introdutória, de caráter informativo, comum a todas as habilitações com 20 h/a; e parte básica, 
com 380h/a, de modo que possa garantir as três habilitações técnicas: técnico em edificações na área da 
construção civil, com habilitação em projetos prediais; técnico em edificações na área da construção civil, 
com habilitação em execução e manutenção de obras e edificações; e técnico em edificações na área da 
construção civil, com habilitação em análise e controle tecnológico de solos, materiais, argamassas, 
concreto e asfalto. 

 

A   etapa   introdutória   do   primeiro   módulo   traz   informações   sobre   as   peculiaridades   e 
especificidade do mundo do trabalho no campo de atuação do técnico em edificações, com ênfase 
nos aspectos: contextualização da área profissional de construção civil, segundo seu campo de atuação; a 
realidade do mundo do trabalho, processos produtivos, produtos, serviços e tecnologias relacionadas; 
perspectiva de emprego e trabalho; exercício profissional e regulamentação da profissão. 

 

No desenvolvimento do Curso Técnico em Edificações foram contempladas estratégias 
metodológicas em consonância com os princípios da educação profissional, no que diz respeito à 
interdisciplinaridade  e  flexibilidade.  Viu-se  que  vários  projetos  com  atividades  de  campo  foram 
realizados, além de ensaios de laboratórios, pesquisas científicas, seminários e visitas técnicas para 
contextualização do conteúdo teórico. 

 

No intuito de compreender o acadêmico e reconhecendo a singularidade da formação de 
quem sabe algumas coisas e tem um universo de outras coisas para aprender, valorizou-se as dimensões 
do conhecimento e da aprendizagem, logo, do ensino também. 

 

Assim, de acordo com a pesquisa realizada, do universo total de 20 pessoas, 15 egressos 
concordam que o curso Técnico em Edificações garantiu a sua inserção profissional no mercado de 
trabalho. E 5 pessoas responderam que com a formação não há garantias de emprego. O resultado 
apresentado demonstra que o projeto do Curso está alinhado para a inserção dos alunos no mundo 
do trabalho. 

 

Observou-se que 13 dos egressos pesquisados responderam que concordam que a inserção no 
mercado de trabalho foi imediata à conclusão do Curso Técnico em Edificações. Alega-se que isso se 
deve aos conhecimentos adquiridos durante a formação. Para Kuenzer (2001, p. 37) “à medida que o 
desenvolvimento contemporâneo não permite mais separar a função intelectual da função técnica, 
será necessária uma formação que unifique ciência e trabalho, trabalho intelectual e instrumental”. 

 

Identificou-se que do universo analisado, 14 egressos ainda estão indecisos quanto à formação 
de técnico em edificações, embora estejam trabalhando na área. Essa manifestação remete a dizer 
que durante o processo de formação não foram capazes de identificar ou criar significado do curso que 
escolheram. Existiu relato que não houve uma preocupação por parte da instituição formadora, em 
sensibilizar e informar as oportunidades que o curso proporcionaria no seu término.  Assim sendo, a 
ausência de esclarecimentos por parte dos professores da instituição, no que diz respeito às diretrizes 
curriculares que norteiam o curso técnico, bem como às oportunidades - que não foram apresentadas 
e nem discutidas no decorrer do processo de formação dos egressos – pode ter gerado insegurança e 
confusão entre os docentes. 

 

Para Kuenzer (2001), é fundamental conhecer-se e conhecer o entorno onde está localizada a 
instituição, a fim de que se possa construir ofertas educacionais coerentes com as reais necessidades do 
mercado de trabalho. Esse diálogo não vem acontecendo no decorrer da formação dos alunos do curso 
em estudo, postura que faz com que os egressos, ao concluírem seus cursos, sintam-se inseguros quanto 
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à sua atuação no mercado, por não existir diálogo entre a instituição mantenedora do referido curso e o 
setor da construção civil. 

 

Apesar do que foi relatado no diz respeito à falta de identificação das possíveis 
oportunidades oferecidas  pelo  curso,  14  dos  egressos  concordam  que  os  conhecimentos  adquiridos  
são,  na  sua totalidade,  aproveitados  nas  atividades  exercidas,  no  que  se  refere  ao  manuseio  das  
tecnologias  e processos  de  produção.  O  IFRR  se  tornou  um  grande  desenvolvedor  de  egressos  
com  perfil  de trabalhadores, oferecendo mão-de-obra para atender as exigências das empresas. 

 

Em alguns dos entrevistados, percebe-se claramente que o empreendedorismo não é o objetivo 
maior do curso, ou seja, não existiu a primazia de proporcionar uma dinâmica que levasse o aluno 
a refletir sobre a abertura de uma empresa. Neste sentido, há relatos de que o resultado poderia ter sido 
bem melhor se a disciplina de empreendedorismo fosse oferecida em mais de um módulo. 

 

Quanto a isso, surgiram mais críticas, principalmente pela carga horária da disciplina, que é de 30 
horas. Com relação ao tempo para a realização das atividades acadêmicas, também foi considerado 
insuficiente para pôr em prática a teoria estudada. Assim, ressaltaram que a ementa e grade 
curricular precisariam ser revistas. 

 

Os alunos demonstraram preocupações com relação ao futuro, já que muitos deles acreditam 
que não vão abrir empresas, pelo fato de considerarem ser muito difícil entrar no mercado.  Além disso, 
houve apreciações sobre a falta de aproximação com empresários locais, o que estaria dificultando o 
esclarecimento de dúvidas ou maior absorção das dificuldades e perspectivas em empreender. 

 

Os entrevistados destacaram os aspectos positivos e negativos, visto que tiveram a 
oportunidade de  perceber  o  desenvolvimento  da  disciplina  empreendedorismo  no  curso.    Quando  
se  referiram à aceitação e internalização do conteúdo, afirmaram que houve certa resistência durante a 
disciplina, por ter começado a ser ministrada de maneira muito subjetiva e, pelo fato de ser uma ideia 
nova, causou certo receio. Entretanto, com o transcorrer do tempo, foi ganhando aceitação e 
confiabilidade a ponto de, mesmo quando do término do componente curricular, ter havido 
continuidade de algumas atividades. 

 

Quanto às ferramentas gerenciais, os alunos afirmam que ainda não têm conhecimento 
suficiente para lançar produtos inovadores, além de terem dificuldade de analisar o cenário interno e 
externo. Na análise externa, abrangem-se diversos fatores ligados à organização e atenção redobrada 
para possíveis mudanças externas, que podem representar oportunidades ou ameaças ao 
desenvolvimento da empresa. Para a análise interna, especifica-se que sente dificuldade de monitorar a 
demanda pelos serviços ou produtos ofertados, flexibilidade de negociação, necessidade e oportunidade 
que o mercado proporciona. Para um empreendedor, faz-se necessário o conhecimento tanto do 
ambiente externo como interno, para que não ocorram surpresas com as mudanças no mercado. 

 

É certo que fazer relação entre conhecimento teórico e prático proporciona a oportunidade de 
experimentação. Ao buscar tecer essas relações, o discente está se acercando da dimensão de ser 
empreendedor e do desafio de aprender a teoria, pensando em sua transposição prática. Acerca de 
se tornar empreendedor, ressalta-se que existe uma ressignificação, visto que tal atitude exige uma 
formação contínua. 

 
5. CONCLUSÃO 

 

Como resultado geral, percebe-se que os egressos do Curso Técnico em Edificações do IFRR, 
durante a sua formação, adquirem competências profissionais que fomentam de certa forma o 
empreendedorismo. Entretanto, por outro lado, é muito visível que o curso forma os alunos para 
o mercado de trabalho, gerando mão-de-obra para empresas da construção civil, fato que, em demasia, 
inibe a possibilidade do desenvolvimento de atitudes, novas tecnologias, métodos e técnicas para o 
desenvolvimento efetivo da prática empreendedora. 

 

Os alunos têm incentivo insuficiente para empreender, já que a maioria dos egressos já sai 
empregada após a conclusão do estágio curricular. Assim, eles não precisam abrir empresas, pois os 
profissionais formados são absorvidos também, em grande parte, pelo poder público. Não houve a 
superação  do  enfoque  tradicional  da  formação  profissional,  pois  o  ensino  ainda  está  baseado  na 
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preparação para a execução de um determinado conjunto de tarefas. 
 

Em relação ao ato em empreender, afirma-se que as discussões em sala são aproveitadas, mas 
não são suficientes para despertar o lado empresarial, em virtude de terem apenas 30 horas de disciplina 
de empreendedorismo durante todo o curso. Os conteúdos aprendidos durante a disciplina visualizam as 
competências e habilidades gerais de um empreendedor, mas não dão elementos satisfatórios para se 
projetarem no mercado como empreendedores. 

Entende-se que algumas das principais barreiras para a propagação do empreendedorismo na 
Educação Profissional consistem não só na precária preparação dos alunos quanto ao desenvolvimento 
do espírito e das habilidades do empreendedorismo, mas também na estrutura da grade curricular atual. 
No caso específico do IFRR, percebe-se uma forte cultura local de buscar um emprego na esfera pública, 
a desarticulação com o sistema S e fraca integração entre as iniciativas empreendedoras existentes e 
informações sobre o tema. 

 

Corroborando com Dolabela (2000, p.86), as nossas universidades têm ainda que superar 
desafios internos para que possam concentrar as suas energias na formação de pessoas com 
características empreendedoras. O modelo organizacional em que assenta hoje o ensino universitário 
brasileiro está esgotado. É preciso (re)institucionalizar e  (re)inventar  o  ensino superior brasileiro. 
Assim, propõe-se que na educação profissional tenha maior destaque disciplinas e conteúdos específicos 
de empreendedorismo. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma discussão sobre a formação de professores no 
contexto da pós-modernidade, numa tentativa de evidenciar o atual paradigma dessa formação nestes 
tempos, a partir de um breve recorte histórico sobre a temática considerando os principais embates 
teóricos da atualidade. O estudo será embasado por meio dos fundamentos qualitativos, por entender 
que este enfatiza mais o processo do que o produto. O tipo de pesquisa utilizada para o alcance do 
objetivo proposto neste artigo foi a pesquisa descritiva, numa tentativa de proporcionar um maior 
entendimento do fenômeno em estudo. Quanto aos procedimentos técnicos utilizou-se a pesquisa 
bibliográfica tomando por base o atual quadro de discussões e produções acadêmicas nesta área. Sobre 
esse processo de transformação paradigmática originam-se muitos estudos sobre a formação de 
professores, aonde vêm ganhando um crescente espaço nas pesquisas atuais, a partir de uma 
diversidade de concepções e enfoques, tanto na literatura internacional como na nacional, que se 
configuram num campo fértil possibilitando um aprofundamento no âmbito da formação docente. 
Neste artigo serão considerados os estudos de Alarcão (2001), Giddens (2007), Morin (2007), Pimenta 
(2002), Rodriguez (2006), Tardif (1991), dentre outros.  Dessa forma, pode-se dizer que as discussões 
apontam que o atual contexto da formação de professores passa por uma tentativa de reformulação 
dos seus pressupostos, pois a partir dos fundamentos que embasam a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação - LDB 9394/96 possibilitaram uma preocupação no que se refere à formação de professores. 
Havendo uma necessidade de superação do modelo da racionalidade técnica existente e embasado 
pelos pressupostos positivistas, ou seja, uma formação de professores com consciência e sensibilidade 
social, como intelectuais críticos capazes de ratificar e praticar o discurso da liberdade e da democracia.  

 

 

Palavras-chave: Pós-modernidade, Paradigma, Formação de professores. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem-se vivido no âmbito da pesquisa em Educação a denominada “crise dos 
paradigmas”, que sustenta um amplo debate em volta das teorizações no campo da Pedagogia. Pode-se 
dizer que marca um momento de ruptura com o referencial marxista, o qual centra suas análises e 
críticas sobre o papel do processo educativo na sociedade capitalista.  

As discussões pós-modernas dão por ultrapassado este quadro explicativo do marxismo, 
concebendo novas temáticas que irão focalizar o universo micro (e não macro) dos indivíduos, como a 
exemplo da subjetividade, em que se preocupa com a descrição da diversidade cultural produzida no 
cotidiano. Nesse sentido as argumentações que se baseavam na infra-estrutura econômica não 
constituem mais o ponto de partida para as reflexões acerca dos problemas do processo educativo e da 
sociedade (GIDDENS, 1991).  

As consequências deste debate incidem sobre o trabalho pedagógico nos ambientes escolares e 
consequentemente na formação de professores, pois estes ora são atraídos pelo discurso pedagógico 
inovador, ora reconhecem a legitimidade das críticas que apontam a despolitização presente no 
discurso da inovação. No contraponto, essa crítica enfatiza a relação entre educação, globalização e 
neoliberalismo, questionando o discurso do “novo” como ideológico e estratégico para os objetivos de 
reprodução do capitalismo e, portanto, de exploração entre os homens.  

Diante desse quadro, este estudo objetiva evidenciar o atual paradigma presente na formação de 
professores em tempos de pós-modernidade, a partir de um breve recorte histórico sobre a temática 
considerando os principais embates teóricos da atualidade, como: Alarcão (2001), Frigotto (2003), 
Morin (2007), Rodriguez (2006), Tardif (2007), dentre outros. Numa tentativa de compreender o atual 
paradigma em que os professores são formados. Para tanto, utilizou-se a pesquisa exploratória para que 
fosse possível o alcance do objetivo proposto e um maior entendimento do fenômeno estudado. 
Quanto aos procedimentos técnicos utilizou-se a pesquisa bibliográfica tomando por base o atual 
quadro de discussões e produções acadêmicas nesta área. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta inicialmente esta breve introdução, em que são 
colocadas as principais diretrizes que constam no artigo. Em seguida um recorte teórico sobre a 
formação de professores numa tentativa de compreender o processo e o atual debate sobre essa 
temática. E assim identificar o paradigma atual dessa formação, o qual constitui a terceira parte e por 
fim as conclusões que evidenciam possíveis respostas ao problema proposto.  

 

2. BREVE RECORTE TEÓRICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

No contexto dos anos 90 tem-se o começo de profundas e significativas mudanças no cenário 
mundial, como: globalização, o Estado mínimo, tecnologia, informatização, reestruturação produtiva, 
pós-industrialização, sociedade do conhecimento, empregabilidade, dentre outros. Em termos de 
Educação, essas profundas mudanças provocam uma disputa entre os ajustes dos Sistemas de Educação 
às novas demandas da ordem capitalista, assim como a demanda por uma efetivação da democracia no 
âmbito do acesso a Educação em todos os níveis de ensino. 

Ainda em 1990 a Conferência Mundial de Educação para Todos, acontecida em Jotiem, Tailândia, 
foi um evento que se constituiu como um marco nas políticas de educação, assim como para a 
reformulação da legislação educacional do Brasil. Esta Conferência vai ganhando expressão através de 
outras agências e de documentos sobre a Educação, como: da CEPAL, publicando Transformación 
productiva com equidad, enfatizando a urgência da implementação de mudanças na Educação em 
termos de conhecimentos e habilidades específicas, demandadas pela reestruturação da nova ordem 
Neoliberal vigente. A CEPAL, em 1992, publica outro documento, intitulado Educación y Conheciento: 
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eje de La transformación productiva com equidad, atrelando a educação e o conhecimento ao 
desenvolvimento nos países da América Latina e do Caribe. Este documento evidenciava a urgência de 
uma ampla reforma dos Sistemas de Educação, visando a capacitação profissional e o aproveitamento 
da produção científico-tecnológica (FRIGOTTO, 2003). 

Como principais impulsionadores desta reforma têm-se a UNESCO e o Banco Mundial, pois de 1993 
a 1996, uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, convocada pela UNESCO, 
constituída por especialistas e coordenada pelo francês Jacques Delors, o qual produziu um relatório 
intitulado Relatório Delors, contendo um diagnóstico do contexto planetário de interdependência e 
globalização. E recomendações de conciliação, consenso, cooperação, solidariedade para o 
enfrentamento das tensões da mundialização, a perda de referências étnicas, culturais, as novas 
demandas de conhecimento científico-tecnológico, sendo a Educação o principal instrumento para 
desenvolver nos indivíduos a capacidade de responder a esses desafios interpostos pelo fenômeno da 
mundialização. 

A partir da Conferência o Banco Mundial como co-patrocinador traçou as conclusões desta, 
elaborando diretrizes políticas para as décadas subsequentes a 1990. Publicando um documento 
intitulado Prioridades y estratégias para La educación. Assim, para o atendimento das exigências 
impostas pelo Banco Mundial, inicia-se nos países participantes da Conferência, os pobres e 
subdesenvolvidos, entres estes o Brasil uma reforma educacional, podendo ser percebida nos 
documentos oficiais formalizadores dessa mudança, como: a Constituição Federal de 1998, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 1996, a elaboração dos Parâmetros e Referenciais 
Curriculares Nacionais, os sistemas de avaliações da Educação Básica (ENEM, SAEB, Prova Brasil) e dos 
cursos superiores, análise dos livros didáticos, assim como a publicação da Resolução do CNE/CP n0 1, de 
18 de janeiro de 2002, o qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
de Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, graduação plena. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96 estabelece a 
obrigatoriedade de períodos para continuidade, aperfeiçoamento, períodos de dedicação aos estudos, 
determinando ainda que a própria Instituição de Ensino tem autonomia para o desenvolvimento de 
programas de formação continuada para os professores. Assim, a formação do professor é destacada 
pela LDB, da seguinte forma: 

Art. 61 – A formação de profissionais da educação [...] terá como fundamentos: 
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 
Art. 67 – Os Sistemas de Ensino promoverão [...]: 
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga horária; 
Art. 80 – O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 
[...] e de educação continuada (LDB, 1996). 

ode-se constatar que mesmo sendo de acordo com as políticas e interesses dos organismos 
internacionais, a busca de uma melhoria na formação de professores é uma necessidade real. Além 
disso, estes professores precisam ser valorizados, assegurando-lhes uma formação que atenda as 
exigências desta nova sociedade. 

 

3. O PARADIGMA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

No decorrer dos séculos XIX e XX, a educação tornou-se problema público e campo de uma ação 
social racionalizada, em que os sistemas escolares concebidos como uma instituição de massa dispensa 
a toda população um tratamento uniforme, garantido por um sistema planejado e uniforme.  

12071206



A década de 90 correspondeu a um período de modernização dos sistemas de ensino público. A 
educação passou a ter como meta e parâmetros norteadores, quatro eixos fundamentais: “a gestão, a 
equidade e qualidade, a capacitação de professores e o financiamento” (GAJARDO, 1999 apud 
RODRIGUEZ, 2006, p. 96), meta que deveria ser conquistada e atingida. Como produto de um modelo 
neoliberalista, essa medida correspondeu a uma forma em que o Estado desconcentrava, 
descentralizava e privatizava, transferindo suas funções para as esferas, estaduais e municipais, assim, 
os eixos fundamentais para a qualidade de educação não são mais responsabilidade apenas do Estado.  

Partindo do exposto, na medida em que é preciso uma ampliação da complexidade da instituição 
escolar na formação de educandos para atuar em uma sociedade que está em permanente processo de 
transformação devido ao desenvolvimento tecnológico e informacional, é possível verificar que o 
professor ocupa hoje um significativo espaço ao se tratar das novas exigências sociais. Vários adjetivos 
acompanham o professor do século XXI, entre eles está a capacidade de (re)pensar o meio em que se 
vive, de (re)construir o conhecimento, de interagir, além de possuir valores éticos e morais. 

Neste sentido, o papel do professor destes tempos de mudanças se amplia no momento em que 
deixa de ser um mero transmissor de conteúdos, reduzido a regras e procedimentos; tornando-se 
necessário pensar sobre a uma formação que supere este paradigma da racionalidade técnica. 

Em meio ao desenvolvimento crescente das sociedades, o processo educativo vem buscando 
transformações para uma vivência na real sociedade vigente. Observa-se que o debate educacional 
recente tem apontado para novos rumos, buscando uma constituição da prática docente a definição de 
um conceito de ensino aprendizagem que atenda às expectativas sócio-histórico-cultural-econômicas da 
atualidade (MORIN, 2007). 

A partir desta premissa, é perceptível a vivência de uma mudança paradigmática, a qual pode ser 
vista em vários setores do conhecimento e da atividade humana, sobretudo no campo da formação de 
professores. Aqui paradigma é definido como: 

[...] conjuntos de conceitos fundamentais que, num dado momento, determinam o 
caráter da descoberta científica. São como túneis que, pela sua posição, direção, 
diâmetro, etc., orientam o encaminhamento das pesquisas realizadas pelos que se 
acham em seu interior (FREIRE-MAIA, 1991, p. 103). 

Ainda sobre paradigmas se fazem necessárias as colocações de Guba e Lincoln (1994, apud 
ALARCAO 2001, p. 136) conceituando-o como: 

[...] um conjunto de convicções fundamentais (ou metafísicas) que se referem a 
princípios essenciais ou supremos. Representa uma visão do mundo que define, para 
aquele que a detém, a natureza do ‘mundo’, o lugar que o indivíduo nele ocupa, e o 
âmbito das relações possíveis com esse mundo e as suas partes, como acontece, por 
exemplo, com as suas cosmologias e teologias.  

Depreende-se que a caracterização dos paradigmas deve ser entendida como um exercício de 
esclarecimento conceitual abstrato, esclarecedora das posições essenciais assumidas e não como uma 
moldura em que se encaixam as investigações realizadas. 

Essa mudança paradigmática na atual sociedade emergente atua na formação e preparação das 
pessoas para o incerto, para a mutação e para situações únicas e até chocantes que lhes exigem um 
maior esforço para a paz e o desenvolvimento de maiores capacidades de resiliência. Implicando em 
novas formas de trabalhar em equipe, de assumir riscos, de ser pró-ativo, de utilizar as novas 
ferramentas tecnológicas, de identificar necessidades próprias de formação e possibilidades de 
complemento de formação. Isto pressupõe um perfil de formação inacabado, um conceito de formação 
permanente contínua, especializada, em ação (MORIN, 1998). 
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No entanto, esta mudança pouco se constitui como prioridade nos cursos de formação docente, 
desenvolvidos nas instituições de ensino. Alguns cursos ignoram a complexidade, o meio natural e o 
próprio homem, onde acabam desenvolvendo “receitas” e separando os objetos de seu entorno.  

Alguns avanços em prol dessa mudança de paradigma são evidenciados a partir da nova Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) da educação nacional, nº. 9.394/96 onde esta procura situar o professor como 
eixo principal da qualidade da educação – art. 61º ao 67º –, apresentando assim alguns avanços quanto 
à formação docente e trazendo em seu texto questões essenciais como: associação entre teoria e 
prática, exigência do curso superior para educadores da educação básica, infantil e ensino fundamental 
e a educação continuada para os profissionais de educação de diversos níveis. 

Mesmo com esses princípios inovadores a realidade das práticas de formação de educadores ainda 
está impregnada de características das perspectivas tradicional e técnica (ZEICHNER apud PERÉZ 
GÓMEZ, 2000), em que o professor é visto como um transmissor de conhecimentos e/ou como um 
técnico que aplica rigidamente suas teorias e técnicas científicas. As formulações e debates na 
perspectiva de mudança dessa realidade, nas últimas décadas, vêm crescendo em grande ritmo, 
contudo, sem se estabelecer ou mesmo se caracterizar através de uma sistematização necessária. 

Os professores, assim como seus formadores, não podem ser concebidos como seres superiores, os 
quais ensinam ignorantes, mas na posição da humildade de quem comunica um saber relativo a outros, 
possuindo também um saber relativo. Portanto, as formações docentes não devem ocorrer alheias ao 
exercício da criticidade, implicando a passagem da simples curiosidade do senso comum à curiosidade 
epistemológica, do conhecimento sistematizado. Sobre isto Freire (1999, p. 30) coloca que “quando o 
homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e 
procurar soluções. Assim, pode transformá-la com seu trabalho, pode criar um mundo próprio: seu eu e 
suas circunstância”. 

É perceptível que nas últimas décadas, vem crescendo gradativamente este processo de 
compreensão da realidade pelo Homem, assim, pensar em um professor como ser contextualizado, 
poderá contribuir para que o professor tenha verdadeira consciência de seu espaço educacional perante 
aos alunos e toda a comunidade educativa, sendo necessário superar o paradigma da racionalidade 
técnica, o qual se desenvolvia mecanicamente por meio da descontextualização, fragmentação, 
resultando em uma dicotomia entre a teoria e prática. 

Portanto, como se ver, a tendência da atual realidade social é exigir do professor uma nova 
concepção do processo de ensino aprendizagem, um novo pensar sobre o conhecimento, numa 
perspectiva histórico-social, direcionando para uma consideração da relação sujeito e objeto do 
conhecimento sob outras referências. Desse modo, é oportuno citar Alarcão (2001, p.103): 

Nesta sociedade emergente, começa a ser cada vez mais urgente formar e preparar as 
pessoas para o incerto, para a mutação e para situações únicas e até chocantes que 
lhes exijam um maior esforço para a paz e o desenvolvimento de maiores capacidades 
de resistência. [...] implica novas formas de trabalhar em equipe, de assumir riscos, de 
ser pró-ativo, de utilizar as novas ferramentas tecnológicas, e de identificar 
necessidades próprias de formação e possibilidades de complemento de formação. 
Isto pressupõe um perfil de formação inacabado, um conceito de formação 
permanente, contínua, especializada, em ação. 

Sobre este novo paradigma de formação de professores parece refletir sobre as diferentes formas 
de conceber a prática docente ao longo dos anos. De mero transmissor de conhecimentos, neutro, 
preocupado com seu aprimoramento técnico, o professor passa a ser visto como um agente político 
voltado para a transformação social. Segundo Pimenta (2002), este educador passa a ser visto como 
responsável tanto pela formação de novos sujeitos ativos de uma sociedade democrática como também 
pela busca constante de um desenvolvimento pessoal, resgatando e aprimorando sua função histórica 
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na formação do indivíduo. Esta mesma autora ao se referir sobre a realidade atual em termos de 
formação docente assevera que: 

[...] a formação de professores vem se opondo a racionalidade técnica, ainda vigente. 
Considera-se, cada vez mais, o professor como um intelectual em processo contínuo 
de formação. Esse processo contínuo de formação desencadeia uma constante 
reflexão sobre suas práticas e experiências cotidianas, o que (re)significa os saberes 
docentes e, por conseguinte, a identidade do professor, caracterizando-se como uma 
tendência contemporânea na formação de professores (PIMENTA, 2002, p. 28-29). 

Pode-se dizer que a formação de professores deve estar centrada na formação de profissionais 
aptos a intervirem de forma competente em diversas situações, capacidade esta caracterizada pela 
associação coerente, do caráter cognitivo e afetivo, explicativo e normativo, de conhecimentos, 
capacidades, teorias, crenças e atitudes críticas e reflexivas, compreendendo a formação de um 
profissional competente com capacidade de auto-desenvolvimento reflexivo. No entanto, é importante 
não deixar de considerar que “[...] o pensamento prático do professor é uma complexa competência de 
caráter holístico. É um processo que deve ser encarado como um todo, não se restringindo a soma das 
partes que podem ser diferenciadas analiticamente” (NÓVOA, 1997, p. 113). 

Acredita-se que o desenvolvimento de uma postura reflexiva por parte dos professores passa 
também pela necessidade de produção de saberes e de valores comprometidos com os princípios da 
ética através do fortalecimento da autonomia nas várias dimensões que fazem parte da existência 
humana. Neste sentido, tem-se a ideia de que o professor é estimulado a desenvolver a reflexão de sua 
prática pedagógica, pois esse processo de reflexão deve acompanhá-lo no decorrer do desenvolvimento 
de sua prática, preenchendo dessa forma, lacunas por vezes deixadas durante o exercício da profissão 
docente. Sobre isto, Paredes (2004, p. 157-158) complementa que:  

Profissionais formados sem o eixo reflexivo constituir-se-ão em meros repetidores de 
conteúdos, pois considerarão que o conhecimento é imutável: terão uma 
compreensão estática da realidade; e pior, não darão espaço a mudança, 
transformação, atualização e a diversidade, mesmo porque provavelmente não sejam 
conscientes dessa realidade uma vez que foram anulados da sua realidade reflexiva. 

Partido destes pressupostos, precisa-se de uma formação docente comprometida com a realização 
e a construção de uma cidadania. Uma formação voltada para as complexidades do século XXI, 
desenvolvendo um senso crítico possibilitando estratégias e sistemas de ensino aprendizagem que 
privilegiem aos seus educandos a antecipação de situações concretas, a autonomia do saber, a 
inovação, a criatividade, o desenvolvimento do espírito empreendedor e a perspectiva interdisciplinar 
do saber (MORIN, 2007).  

É perceptível a existência de modificações do processo de ensino aprendizagem, pois observa-se 
que a formação de professores é marcada por mudanças que procuram substituir a visão do professor 
como cumpridor de tarefas, passando a considerá-lo como um profissional em contínuo 
desenvolvimento.  

 

4. CONCLUSÃO 

Diante das discussões realizadas foi possível perceber que o atual contexto de formação de 
professores passa por uma tentativa de reformulação dos seus pressupostos, pois a partir dos 
fundamentos que embasam a LDB 9394/96 possibilitou uma preocupação no que se refere à formação 
de professores.  

Assim como também é perceptível uma mudança paradigmática nas concepções de formação 
docente decorrente da conjectura da pós-modernidade, a qual demanda a necessidade de mudança, 
transformação e superação de uma realidade sustentada pela racionalidade técnica. Sendo necessária 
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uma formação de professores que leve em consideração o homem como um ser multidimensional, 
constituído das complexidades que o mundo atual oferece. 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi traçar o perfil dos estudantes e identificar a frequência e 
justificativas da dispensa das aulas de Educação Física na educação de jovens e adultos (EJA) da escola 
Veiga Cabral em Senador Guiomard, Acre. Trata-se de um estudo transversal descritivo com coleta de 
dados feita a partir das pastas individuais de matrículas dos alunos junto à administração escolar no ano 
letivo de 2009. Foram identificadas 189 matrículas, destas 60,32% no nível médio de ensino, 77,25% 
estavam na faixa etária entre 15 e 25 anos, cor da pele parda predominante em 66,14% dos alunos e 
70,37% possuíam algum tipo de ocupação fora as escolares, sendo o sexo feminino 67,20% do total. No 
aproveitamento escolar verificou-se 40,74% de evasão e nenhuma retenção ocorrida. Apenas 6,35% 
tiveram a dispensa da prática da Educação Física, justificada pela idade superior a 30 anos em 50% do 
total das dispensas. Em conclusão pode-se afirmar que o perfil dos estudantes da EJA na Escola Veiga 
Cabral em 2009 eram predominantemente adultos com idades entre 21 e 25 anos do sexo feminino, de 
pele parda, estudando o nível médio de ensino, com ocupação além das atividades escolares. Em 
relação à dispensa da Educação Física, embora um percentual significativo de alunos tivesse o direito de 
solicitá-la uma minoria o fez, sendo a idade superior a 30 anos a principal justificativa. O que demonstra 
que há uma valorização da disciplina pelos estudantes enquanto elemento importante na sua formação.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Física e Treinamento, Evasão Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação de jovens e adultos (EJA) possui características que lhe é singular, a distorção 
série-idade seguido da especificidade do público alvo são os pontos fundamentais a ser considerados no 
momento do delineamento das suas propostas de ensino. E essas características exigem um 
posicionamento diferenciado ao tomado frente ao ensino de estudantes em séries apropriadas à idade. 

O conhecimento do perfil dos alunos da EJA permite analisar que especificidade se tem e os 
conteúdos mais importantes a ser desenvolvidos, sejam eles em nível de conceitos, procedimentos ou 
atitudes, visto que estes possuem uma bagagem cultural riquíssima e conhecer, respeitar e aproveitar 
essas experiências é o primeiro passo na adequação de uma proposta de ensino de inclusão. 

Especificamente na área da Educação Física, assim como nas demais disciplinas do currículo, os 
alunos da EJA geralmente possuem pouquíssima vivência, todavia, a solicitação de dispensa pode ser um 
fato comum, considerando que a legislação possibilita especialmente aos alunos com as características 
dos alunos da EJA: idade, prole, trabalho, por exemplo. E também a não aceitação desta pode ser um 
fato recorrente, pois ainda é comum na prática da Educação Física escolar a exigência do desempenho 
esportivo, supervalorização da competitividade, fatores esses de menor interesse do público de idade 
mais avançada. 

Em face esse cenário o objetivo do presente estudo foi traçar o perfil dos estudantes e 
identificar a frequência e justificativas da dispensa das aulas de Educação Física na Educação de Jovens e 
Adultos da escola Veiga Cabral em Senador Guiomard, Acre no ano de 2009.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação de jovens e adultos (EJA), considerada por Lira (2007) como “educação dos que 
vivem do trabalho”, comumente destinada à classe trabalhadora ou aos “seus filhos”, é uma 
modalidade da educação básica nas suas etapas fundamental e média, que visa atender jovens e adultos 
que não concluíram em idade própria (BRASIL, 1996). Tem a função reparadora, traduzida pela 
igualdade de direitos no sentido ontológico inerente a todo ser humano que é o ponto de partida para a 
sua outra função, equalizadora, entendida por igualdade de oportunidades e por último a função 
qualificadora, que resgata o sentido da educação permanente seja pela qualificação ou requalificação, 
atualização de conhecimentos (CURY, 2000; GOMES; ANGELO, 2007). 

A EJA tem seu marco inicial com a Constituição Imperial de 1824, passando pela reforma do 
ensino proposta por Leôncio de Carvalho, o decreto nº 7.247 de 1879, e na primeira Constituição 
Republicana em 1891. Mas somente a partir dos anos 30 é que tiveram início as primeiras tentativas de 
sistematização da educação básica de jovens e adultos através das Constituições de 1934, de 1937 e 
1946 (CURY, 2000). 

Em 1961, por meio da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com nº 
4.024 foram criados os cursos supletivos. Em 1964 ocorreu o Programa Nacional de Alfabetização de 
Adultos, cujo planejamento se baseava nas orientações pedagógicas do “método Paulo Freire”, 
expoente educador que criou uma proposta para alfabetização de adultos conscientizadora (DI PIERRO; 
JOIA; RIBEIRO, 2001). Sendo em 1967, instituído o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 
com o objetivo de alfabetizar jovens e adultos, mas é com a LDB nº 5.692/71, que esta modalidade de 
ensino ganha força (CURY, 2000). 

Todavia, com a Constituição Federal de 1988 ficou garantida a oferta da educação obrigatória e 
gratuita “inclusive para todos os que a ela não tiveram acesso em idade própria” (BRASIL, 1988). Fato 
esse que culminou com a LDB nº 9.394/96, artigos 37 e 38 que tratam a educação de jovens e adultos 
diferenciadamente enquanto uma modalidade de ensino com especificidades próprias (LIRA, 2007). 
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Estando também presente na Lei do Plano Nacional de Educação de 1998. Recentemente a inclusão no 
texto do artigo 37 da LBD que a EJA “deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 
profissional” pela Lei nº 11.741/08, evidenciando, por sua vez, uma aproximação ainda maior com o 
mundo do trabalho e, por conseguinte com a classe trabalhadora (BRASIL, 2008). 

2.1 Alunos de EJA 

A educação de jovens e adultos possui um público com especificidades não encontradas 
normalmente em turmas com idades apropriadas à série, fato que exige a adoção de uma atuação 
pedagógica diferente. 

[...] muitos deles trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou com 
expectativa de (re) inserção no mercado de trabalho e com um olhar diferenciado 
sobre as coisas da existência, que não tiveram diante de si a exceção posta pelo art. 
24, II, c. Para eles, foi a ausência de uma escola ou a evasão da mesma que os dirigiu 
para um retorno nem sempre tardio à busca do direito ao saber. Outros são jovens 
provindos de estratos privilegiados e que, mesmo tendo condições financeiras, não 
lograram sucesso nos estudos, em geral por razões de caráter sócio-cultural [...] (CURY, 
2000). 

Por esse fator, se tem como diretrizes dos conteúdos curriculares os “princípios da 
contextualização e do reconhecimento das identidades pessoais e das diversidades coletivas”. Perceber 
que a “heterogeneidade” do grupo é uma característica fundamental a ser considerada nos alunos de 
EJA, já que se encontra nas turmas “adolescentes, jovens e adultos, com múltiplas experiências de 
trabalho, de vida e de situação social”, bem como “expectativas” frequentemente não comuns, e 
respeitar essa peculiaridade para uma intervenção pedagógica de sucesso é fundamental (CURY, 2000). 

2.2 Evasão na EJA 

O quadro sócio educacional seletivo é o responsável pela reprodução da exclusão na educação 
básica o que mantém adolescentes, jovens e adultos sem escolaridade obrigatória completa. A 
repetência, a reprovação e a evasão são expressões dos problemas sociais e culminam no aumento da 
permanência na etapa obrigatória (oitos anos) para 11, na média, acaba por estender a duração do 
ensino fundamental, quando os alunos já deveriam estar cursando o ensino médio, isto implica na 
manutenção e aprofundamento da distorção série/idade (CURY, 2000). 

[...] o distanciamento entre o aluno e a escola e, conseqüente, seu afastamento do 
trabalho, é produzido na medida em que os sujeitos não encontram significado nos 
saberes escolares, pois não fazem sentido para eles, assim como fazem sentido os 
saberes aprendidos fora da escola (CHARLOT, 2000). 

Como não encontram sentido nos saberes escolares, desvinculados de seus horizontes de 
sentido cultural, muitos sujeitos assumem a única forma de resistência possível que lhes resta: negar o 
saber da escola por meio da violência ou da evasão (MENDES, 2008). 

Tal tese se confirma no estudo de Haddad (2000) que ao fazer um levantamento das pesquisas 
na área da EJA identificou que a evasão e repetência são fenômenos generalizados, explicados pela 
inadequação das condições de estudo e dos modelos pedagógicos às necessidades educativas dos 
estudantes (HADDAD, 2000). 

Gomes e Angelo (2007) sugerem que estratégias para diagnosticar as áreas do conhecimento 
em que os alunos apontem possuir maior dificuldade e facilidade e os motivos desse que os levaram a 
ter essa percepção, pois assim abrem-se espaços para reflexão das práticas pedagógicas como forma de 
facilitar os processos ensino-aprendizagem dos estudantes, evitando os altos índices de evasão (GOMES; 
ANGELO, 2007). 

12151214



Todavia há de considerar também que a evasão e a repetência apresentam-se como problemas 
educacionais generalizados, cujas razões relacionam-se a múltiplos fatores de ordem política, ideológica, 
social, econômica, psicológica e pedagógica, a ausência de metodologias de ensino que incorporem e 
articulem os conhecimentos que os alunos são portadores (HADDAD, 2000). 

2.3 Um breve histórico da EF escolar brasileira 

A introdução oficial da Educação Física na escola brasileira ocorreu em meados do século XIX, 
com a reforma de couto Ferraz, sendo a partir da década de 1920 a sua prática, comumente 
denominada de ginástica, passa a ser generalizada nos vários estados da nação. Em meados dos anos 30 
do século passado a concepção reinante é aquela cuja preocupação central baseava-se no 
desenvolvimento de “hábitos higiene e de saúde”, valorizando o “desenvolvimento físico e moral” por 
meio dos exercícios (DARIDO, 2003). 

Guiraldelli Jr (2007) afirma que a Educação Física higienista tinha o caráter de “agente de 
saneamento público”, destaca também a concepção militarista da Educação Física que, além da questão 
da saúde individual e pública, visa à obtenção de uma “juventude capaz de suportar o combate” e 
“servidora da pátria”, tendo as ginásticas, esportes e jogos recreativos o meio pelo qual se “depurava a 
raça” com a eliminação os mais fracos, premiando os fortes. Este mesmo autor destaca ainda a 
concepção pedagogicista, que conclama em seu discurso para a problemática prioritariamente 
educativa, sendo a “educação do movimento” a “única forma capaz de desenvolver integralmente” 
(GUIRALDELLI JR, 2007). 

Contudo a concepção competitivista que visava fazer do esporte o sustentáculo ideológico da 
ditadura militar após o golpe de 64, utilizando-se do esporte espetáculo que promovia o país e 
desmobilizava as massas, se tornaria uma concepção hegemônica na Educação Física brasileira cuja 
influencia pode-se ser ainda observada na prática cotidiana embora haja a sua negação em nível de 
discurso. 

Mas é somente nos anos 80 que a Educação Física sofre uma grande crise de identidade, 
influenciada pelo novo momento social que o país passava, levando a profundos debates em relação as 
suas finalidades e mesmo o seu objeto de estudo, possibilitando à proposição de diferentes abordagens 
pedagógicas tendo todas em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista até então 
reinante e que ainda pode ser percebida na prática do professor de Educação Física (DARIDO, 2003). 

A partir da crise as novas abordagens críticas da Educação Física passam a concorrer entre si na 
perspectiva de uma ação pedagógica reflexiva e transformadora, contribuindo para a construção dos 
parâmetros e referenciais curriculares para a Educação Física Escolar (BRASIL, 1998). 

2.4 A LBD e a dispensa na Educação Física 

A LDB 9394/96 mantém inserida a Educação Física no currículo escolar da educação básica 
conforme o parágrafo 3º do art. 26 o qual possuía o seguinte texto: 

A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população 
escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (BRASIL, 1996). (grifo nosso). 

Mesmo prevendo-se no texto legal a sua adequação às peculiaridades da população escolar a 
possibilidade de sua oferta ser facultativa nos cursos noturnos ocasionou um total descaso com esta 
área do conhecimento, pois tornou sua oferta quase inexistente nos cursos noturnos. Basta observar o 
estudo de Carneiro (2006) que identificou em Niterói a oferta em apenas uma de onze escolas 
selecionadas, Costa (2000a) ressaltou que para a Secretaria Municipal de São Gonçalo a expressão 
“facultativa” passou a ser considerada sinônimo de “abolição”. 
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Para Costa (2000a) o artigo em tela “institui legalmente um tipo de discriminação contra os 
alunos-trabalhadores do ensino noturno”, ferindo claramente vários princípios constitucionais, já que 
são observados e reconhecidos os valores e benefícios desta disciplina nas classes do ensino diurno 
(COSTA, 2000b). 

O mesmo texto não deixava claro se o termo facultativo cabia ao aluno ou à escola, sendo que o 
parecer 05/97 do Conselho Nacional de Educação entendeu que “caberia a escola optar pelo 
oferecimento da disciplina nos cursos noturnos, e o aluno a opção de sua frequência ou não”, em caso 
de oferta por parte da escola, e enfatiza, ainda, que “por não ser obrigatória esta não seria computada 
na somatória da carga horária anual da escola” (CNE, 1997). 

Mas o problema não se limitava ao ensino noturno, havia como pano de fundo um interesse 
maior. O modelo de sociedade neoliberal em voga no período da aprovação da nova LBD não 
considerava que a Educação Física possuísse uma função específica, ao contrário do que ocorreu no 
passado, conforme apresentado por Guiraldelli Jr. (2007) ao afirmar que esta disciplina “sempre esteve 
servindo a hegemonia dominante”, e, por esse fator, segundo Silva (2000) “a EF iria ser excluída do 
sistema formal de ensino”, seguindo a lógica neoliberalista, pois a Lei não previa a obrigatoriedade da 
presença desta disciplina no ensino formal, abrindo espaço para as práticas informais como 
substitutivas, já que a disciplina EF não tinha, segundo Gomes e Santos (2000), o mesmo prestígio que as 
demais disciplinas que ocupavam uma “posição privilegiada na formação de competências necessárias 
ao perfil do novo trabalhador no mundo globalizado” (GUIRALDELLI JR., 2007; SILVA, 2000; GOMES e 
SANTOS, 2000). 

Pressões no âmbito da EF possibilitou a reformulação do texto legal garantindo a Educação Física 
em toda a Educação Básica com a introdução da expressão “obrigatório”: 

A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (Redação dada pela Lei nº 
10.328, de 12.12.2001) (grifo nosso). 

Contudo os problemas referentes à oferta no ensino noturno permaneceram inalterados até a 
última reformulação do citado texto da LDB em 2003. 

A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada 
pela Lei nº 10.793, de 1º. 12.2003)  
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;  
II – maior de trinta anos de idade;  
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 
obrigado à prática da Educação Física;  
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;  
V – (VETADO);  
VI – que tenha prole. (grifo nosso) 

Este é o texto vigente e atribui ao professor a mesma responsabilidade educacional dos demais 
professores pelo termo “obrigatório” (LEMOS, 2009). Todavia, quanto à facultatividade às aulas, a nova 
Lei ao passo que garante a sua obrigatoriedade em todos os níveis e turnos da Educação Básica, 
contemplando a lacuna que havia no ensino noturno, possibilita que todos os alunos que se enquadrar 
nos incisos fiquem desobrigados de participar das aulas em qualquer turno. 

Carneiro (2006) aponta que: 

[...] a diferença desta lei para a antiga está na reserva de mercado criada para o 
profissional de Educação Física que agora retorna ao ensino noturno, mas que não 
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modifica muito o quadro quando o que está em questão é a participação dos alunos 
nas aulas de Educação Física; pois, a grande maioria dos alunos são trabalhadores com 
carga horária igual ou superior às seis horas, o que permite que sejam dispensados das 
aulas (CARNEIRO, 2006). 

Pode-se destacar também que uma grande quantidade dos estudantes noturnos são adultos 
com mais de 30 anos e boa parte das alunas são mães, possibilitando que um grande percentual de 
alunos não possa usufruir dos benefícios que a Educação Física pode oferecer ao processo de sua 
formação. Como afirma Cury (2000): 

Muitos estudantes da EJA, face a seus filhos e amigos, possuem de si uma imagem 
pouco positiva relativamente a suas experiências ou até mesmo negativa no que se 
refere à escolarização. Isto os torna inibidos em determinados assuntos. Os 
componentes curriculares ligados à Educação Artística e Educação Física são espaços 
oportunos, conquanto associados ao caráter multidisciplinar dos componentes 
curriculares, para se trabalhar a desinibição, a baixa autoestima, a consciência corporal 
e o cultivo da socialidade. Desenvolvidos como práticas sócio-culturais ligadas às 
dimensões estética e ética do aluno [...] (CURY, 2000). 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal com tipologia descritiva e delineamento investigativo. 

A população foi constituída 189 alunos matriculados na escola Veiga Cabral para o ano letivo 
2009 no ensino fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA noturno. 

A coleta de dados foi obtida por meio de análise da ficha individual dos educandos junto à 
secretaria da escola. As variáveis de estudo analisadas foram idade, sexo, cor/raça, ocupação, nível de 
ensino da matrícula, aproveitamento na disciplina de Educação Física, solicitação de dispensa e os 
argumentos legais para a mesma. 

Utilizou-se a estatística descritiva para apresentação dos resultados com uso da distribuição de 
frequência absoluta e relativa. 

4. RESULTADOS E DICURSSÕES 

A partir dos dados da tabela 1, pode-se identificar uma maior concentração de estudantes 
adultos na faixa etária entre 21 e 25 anos (39,68%), diferente dos resultados encontrados no censo 2000 
que apresentavam indicavam cerca de 79% de jovens (de 15 a 18 anos) sendo proposto naquele na 
época que esse seria o novo perfil dos estudantes da EJA (IBGE, 2000 apud FERRARI; AMARAL, sd), mas 
corroborando com o Haddad (2009) que apresentou que dados do IBGE de 2007 que confirmam os 
nossos resultados, inclusive em relação ao número de mulheres com 54% sobre o de homens, sendo no 
nosso caso um percentual de mulheres maior (67,2%), seguindo a tendência nacional mostrada pelo 
censo escolar realizado em 2009, que apresentou uma proporção média de matrícula feminina superior 
a de homens nos anos de 2005 e 2006 na Educação Básica (INEP, 2009b). 

Tabela 1. Perfil dos alunos da EJA noturno da Escola Veiga 
Cabral em 2009. 

VARIÁVEIS N = 189 % 

Idade 
15-20 71 37,57 
21-25 75 39,68 
26-30 22 11,64 
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>30 21 11,11 
Sexo 
Masculino 62 32,80 
Feminino 127 67,20 
Cor da Pele Declarada 
Branca 39 20,63 
Parda 125 66,14 
Preta 25 13,23 
Indígena 0 0,0 
Matrícula/Nível de Ensino 
Fundamental 75 39,68 
Médio 114 60,32 
Ocupação (trabalho) 
Sim 133 70,37 
Não 56 29,63 

Fonte: Secretaria da Escola Veiga Cabral. 

A maioria dos estudantes declarou a cor da pele parda (66,14%), o mesmo ocorreu no cenário 
nacional de acordo com os resultados do censo escolar de 2005 que apresentou a maior parcela de 
estudantes de EJA de pele parda (49,4%). Um dado interessante foi que a pele branca declarada no 
nosso estudo (20,63%) foi inferior ao declarado na pesquisa nacional (34%) sendo que a cor preta 
(13,23%) pouco se distanciou desta (14,3%) (INEP, 2005 apud CARDOSO, 2009). Demonstrando que 
temos uma parcela muito maior de pessoas pardas na EJA em relação ao resto do país e mesmo 
integrando a região amazônica onde há maior concentração de indígenas neste estudo nenhum aluno se 
declarou indígena ou de cor amarela. 

A predominância das matrículas no nível médio de ensino (60,32%) contraria os dados 
apresentados no censo escolar 2009 no estado do Acre o qual obteve apenas 37,11% de matrículas 
neste nível de ensino, e se distancia um pouco mais do cenário nacional que obteve apenas 33,61% 
(INEP, 2009). Um número maior de atendimento em níveis mais elevados de ensino se reflete no 
aumento do número de concluintes das etapas finais da educação básica e representa significativa 
melhora do nível de escolarização da população do município. 

Foi observado também na tabela 1, que 70,37% dos alunos possuíam algum tipo de ocupação 
laboral, formal ou informal, fora as escolares confirmando o proposto por Lira (2007) de que a EJA seria 
destinada à classe trabalhadora, o que pode ter influenciado no alto índice evasão escolar, 40,74% 
(tabela 2) conforme afirma Santos (2007) que o cansaço de um dia inteiro de trabalho, a inadequação do 
ambiente de estudo, ausência de lanche, já que muitos saem do trabalho direto para a escola e o 
despreparo do corpo docente, que na maioria das vezes não valoriza a experiência de vida pessoal e no 
trabalho que o aluno traz consigo são elementos de destaque como causadores da evasão escolar no 
Distrito Federal. Azevedo (2006) verificou em seu estudo 35, 25% de evasão na EJA no ano de 2005 e 
53% no ano anterior. Há de se considerar além dos fatores anunciados por Santos (2007) que a evasão e 
também a retenção (repetência) possuem causas derivadas por outros fatores de ordem social, cultural, 
político e econômico, e também a escola diante de professores com uma prática didática ultrapassada 
(AZEVEDO, 2006). Vale destacar que foi noticiado na imprensa local que no ano de 2003 a rede 
municipal de ensino da cidade de Rio Branco obteve índice zero de evasão nesta modalidade de ensino, 
atendendo mais de 1,7 mil estudantes com idades variando de 14 a 60 anos (JORNAL O RIO BRANCO, 
2003). 

12191218



Todavia parece que os fatores que influenciaram a evasão conforme citado acima não 
influenciaram negativamente no aproveitamento escolar, já que não houve nenhuma 
retenção/reprovação de aluno da EJA nos dois níveis de ensino no ano em estudo (tabela 2).  

Tabela 2. Aproveitamento e dispensa da Educação Física dos 
alunos da EJA noturno da Escola Veiga Cabral em 2009. 

Aproveitamento N = 189 % 
Aprovação 100 52,91 
Retenção/reprovação 0 0 
Evasão 77 40,74 

         Fonte: Secretaria da Escola Veiga Cabral. 

A dispensa da prática da disciplina de Educação Física aconteceu em apenas 6,35% (12 alunos) 
do total de alunos matriculados (tabela 3), essa inexpressiva ocorrência pode está ligada ao fato de a 
disciplina ser oferecida no mesmo horário das demais disciplinas do currículo, e como os estudantes já 
estão na escola sua prática se torna mais acessível em comparação com o que ocorre no ensino diurno, 
onde as aulas acontecem no turno contrário às demais disciplinas. Darido et al. (1999) já apontava 
naquele período para a tese supracitada reunindo diferentes estudos que corroboram com a nossa 
proposição. 

Dos alunos que tiveram o pedido de dispensa na disciplina de Educação Física a metade (6 
alunos) baseou-se no inciso II do parágrafo 3º do art. 26 da LDB 9394/96 que faculta a sua prática a 
pessoas maiores de 30 anos de idade, seguidos dos incisos I, III e VI que corresponde respectivamente 
ao cumprimento de jornada igual ou superior a 6h de trabalho, prestação de serviço militar e que tenha 
prole, com dois (2) alunos o que representa16,6% para cada item utilizado para justificar a dispensa 
(tabela 3). Analisando os elementos legais usados para justificar a dispensa da Educação Física, 
consideramos a legislação contraditória e retrógrada, pois ao considerá-la um componente curricular 
adequado à proposta pedagógica da escola confere-lhe um valor educativo, e inviabiliza sua 
materialização quando faculta a sua prática a determinado público, já que a este não será oportunizado, 
no ambiente escolar, obter os benefícios educacionais que este componente curricular tem a lhe 
oferecer. É retrógrada por desconsiderar que as práticas corporais no âmbito educacional possuem 
diferentes abordagens pedagógicas voltadas para a reflexão do e no processo sem o caráter exclusivo 
mecânico-biológico extenuante que exige grandes esforços físicos, justificando no passado a dispensa 
àqueles que cumpriam jornada laboral de 6 horas ou mais, evitando desta forma o seu desgaste 
excessivo, sendo inclusive importante ao trabalhador, de acordo com Darido et al., (1999), por atuar 
como elemento de recuperação das tensões provenientes do trabalho, além de potencializar a sua 
produtividade por meio da inclusão de conteúdos específicos pautadas nos conceitos ergonômicos, de 
educação postural e de relaxamento. 

Tabela 3. Frequência e argumentos legais usados para a 
dispensa da prática da Educação Física na EJA noturno da 
Escola Veiga Cabral em 2009. 

Dispensa da EF N = 12 % 
Trab. > 6h/dia 2 16,66 
> 30 anos 6 50 
Serv. Militar 2 16,67 
Prole 2 16,67 

         Fonte: Secretaria da Escola Veiga Cabral. 

Todavia, atualmente a orientação oficial oriunda dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) é 
que a Educação Física escolar seja ofertada pautada nos princípios da inclusão, da diversidade e as 
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categorias de conteúdos, como uma proposta que possibilite a apreensão pelos alunos da cultura 
corporal de movimento por meio da vivência e reflexão dos elementos que a compõe, sejam eles os 
esportes, os jogos e brincadeiras, as atividades rítmicas e expressivas, as lutas e as ginásticas, 
considerando o seu processo histórico de formação e evolução, de modo que possam produzir, 
reproduzir e transformar tais elementos em benefício da sua inserção social, do exercício crítico da 
cidadania e da melhoria da qualidade de vida. E também é de conhecimento popular que a prática 
regular de exercícios físicos estimula, ainda mais, as capacidades mentais e físicas de um indivíduo, ao 
contrário daqueles que não as praticam, visto que alivia as tensões diárias, proporciona maior 
disposição para as tarefas do dia-a-dia, além de longevidade (TAVARES; LOUREIRO, 2009), e a Educação 
Física escolar tem o papel privilegiado de educar para a saúde já que se pode atuar com os elementos 
teóricos e práticos de modo a promover a adoção de um estilo de vida saudável e ativo. 

Por isso entendemos que os argumentos legais não justificam a dispensa dos alunos da prática 
da Educação Física a nenhum aluno. 

5. CONCLUSÃO 

Objetivando responder as questões norteadoras deste estudo, os resultados nos permitiu 
concluir que o perfil dos estudantes da EJA na Escola Veiga Cabral em 2009 eram adultos com idades 
entre 21 e 25 anos do sexo feminino, de pele parda, estudando o nível médio de ensino, com ocupação 
além das atividades escolares, fator esse que pode ser um dos responsáveis pelo grande número de 
evasão escolar sendo este importante objeto de futuros estudos de modo a possibilitar um novo 
redelineamento da proposta de EJA ao município de Senador Guiomard, Acre. 

Em relação à dispensa da Educação Física, embora um percentual significativo de alunos tivesse 
o direito de solicitá-la uma minoria o fez, sendo a idade superior a 30 anos a principal justificativa, 
demonstrando que há uma valorização e interesse pela disciplina por parte dos estudantes. Estudos 
referentes à importância desta disciplina junto aos diferentes agentes da EJA (estudantes, professores 
de todas as áreas, gestores e funcionários) e também junto aos gestores do poder executivo e legislativo 
se tornam imprescindíveis para possibilitar um aprofundamento das discussões no sentido de 
implementar propostas didático-metodológicas que visem potencializar o caráter educacional que esta 
disciplina oferece. 
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RESUMO 

Atualmente os processos de ensino-aprendizagem de matemática tendem a focar a construção dos 
conceitos matemáticos puramente abstratos, em detrimento aos que são construídos a partir do 
contato com objetos físicos. Nesse artigo evidenciamos essa problemática, a partir da análise dos dados 
da pesquisa que foi desenvolvida na Escola Estadual Gonçalo Antunes Bezerra, relativas ao processo de 
ensino-aprendizagem do conceito de otimização aplicado ao de volume. Os principais resultados de 
nossa análise sugerem que os alunos têm dificuldades significativas em resolver problemas que 
envolvem o conceito de otimização aplicada a problemas cotidianos. Após essas constatações, foi 
aplicada uma sequência didática que, após a sua análise, se mostrou eficiente no ensino-aprendizagem 
de volume e otimização aplicada a esse conceito.  

 

 

Palavras-chave: Grandezas geométricas, otimização, ensino-aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma competência importante a ser desenvolvida pelos graduandos em licenciatura em matemática 
é o de articular os conceitos necessários para o exercício da docência e pesquisa na área. Sobretudo, 
alguns conceitos que deveriam ser construídos sob base de outros conceitos, por exemplo, o de volume, 
que é comumente reduzido ao cálculo de sua medida, deixando-se a margem diversos outros conceitos 
que ajudariam na sua construção e assim, o processo de ensino-aprendizagem fica comprometido 
(OLIVEIRA, 2002).  

Em experimento aplicado a alunos da terceira série do ensino médio, verificamos que eles tendem a 
associar o conceito de volume ao conceito de massa. Isso pode levá-los a tomar decisões equivocadas 
em determinadas situações que exijam uma tomada de decisão mais específica, além disso, eles não 
estão munidos de ferramentas adequadas para resolver problemas de otimização relativos a esse 
conceito (ARAUJO e OLIVEIRA, 2010). Outro resultado significativo que apresentamos nesse artigo é o 
desenvolvimento de ferramentas matemáticas na resolução de um problema que foi apresentado 
inicialmente com objetos físicos e que seria resolvido com utilização de ferramentas matemáticas. 

Nessa conjuntura, o melhoramento dos processos de ensino-aprendizagem do conceito de 
otimização aplicado ao de volume é evidenciado através da aplicação de uma sequência didática 
experimental a alunos da Escola Estadual Gonçalo Antunes Bezerra, município de Alagoinha - PE, que 
demonstrou a necessidade de se utilizar uma inter-relação entre o mundo físico e o mundo matemático. 

Os resultados dessa pesquisa estão diretamente ligados a essa problemática, especificamente a 
associação do conceito de volume a outros conceitos e a problemas de otimização. De antemão, vale 
destacar que a nossa análise a priori indicava que os alunos não decidiriam corretamente sobre qual 
caixa ideal comportaria o maior volume com a menor área para sua construção. Esses resultados serão 
descritos no decorrer do trabalho. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nossas discussões estão atreladas a Teoria dos Campos Conceituais desenvolvida por Vergnaud 
(1990), no momento em que acreditamos que o conceito de volume ultrapassa o aspecto meramente 
de medição utilizados prioritariamente pelos matemáticos. Nesse sentido, percebemos que a utilização 
de diversos conceitos torna significativa a aprendizagem consistente desse conceito. Nesse artigo, 
evocamos o conceito de otimização com o objetivo de ampliar o mapa conceitual que torna significativo 
o conceito de volume para os alunos que estudam esse conceito.  

Encontramos influência das grandezas geométricas, físicas e aspectos numéricos que influenciam 
diretamente ao processo de construção do conceito de volume. Nesse sentido, cria-se um campo 
conceitual em que diversos conceitos estão articulados, interferindo no desenvolvimento qualitativo da 
aprendizagem do aluno relativo ao conceito de volume, além do que, as ideias discutidas por Douady 
(1989), em que trata da evolução do conhecimento enquanto caráter epistemológico. Sobretudo a 
teoria ferramenta-objeto quando mostra que o conceito transforma-se de objeto de estudo para 
ferramenta de utilização para construção de novos conceitos, demonstra que essa abstração se dá com 
a transformação das interpretações a partir do cotidiano em que o aluno está inserido e de suas 
articulações conceituais. Portanto, o volume se articula com aspectos que extrapola o meramente 
matemático e nos conduz, como pesquisadores, a considerar aspectos que tem origem em campos 
científicos diferentes como, por exemplo, o da Física.  
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Ainda associadas às ideias de Douady (1989), temos a teoria de jogos de quadros, que associadas as 
de Lima (1995), propõe um modelo didático para o estudo da grandeza área, e que estamos adotando 
para o conceito de Volume, Figura 1. O quadro das grandezas geométricas tem a finalidade de ser 
utilizado como referencial para estudar questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem das 
grandezas geométricas. Esse jogo de quadros nos ajuda a considerar o volume como uma grandeza 
geométrica que necessita das articulações entre os conceitos de figura, conceitos físicos e matemáticos 
para que possa ser construído um processo de ensino aprendizagem consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 1, o Quadro Geométrico, são considerados os aspectos relativos as figuras geométricas. 
No quadro das Grandezas podemos considerar área, comprimento, volume, ângulo, dentre outras, 
como elementos pertencentes a este e, por último o quadro numérico, no qual são consideradas as 
medidas. Assim, em nossos estudos, os paralelepípedos utilizados são considerados, em um momento, 
figura em outro, grandeza física e, por fim, medida. 

Nosso trabalho utiliza objetos concretos, caixas e blocos retangulares, para o desenvolvimento do 
conceito de volume, além do que, o conceito de otimização nos ajuda a verificar questões relativas a 
dinâmica relativa a medida do volume. Com o volume fixo, podemos encontrar áreas diferentes e 
dessas, escolher a área máxima ou mínima. Assim, a figura pode ser utilizada para decidir qual dos 
sólidos geométricos tem o maior volume e a validação conceitual ocorre na utilização de transferência 
de substâncias entre recipientes, extrapolando aspectos meramente visuais. Dessa forma, utiliza, 
indiretamente, conceitos de densidade, transbordamento, comparações de volumes por transferência 
de substâncias, dentre outros do campo da física para decidir que o volume de dois objetos são iguais 
e/ou diferentes. Ainda nesse jogo de quadros, podemos pensar num caráter mensurável da grandeza, 
Quadro Numérico, em que as medidas servem de referencial indireto para decidir, matematicamente, 
se dois sólidos geométricos tem ou não volumes iguais. Embora tenhamos discutido os aspectos 
específicos de cada quadro, esse modelo didático apresenta a construção do conceito de volume de 
forma articulada.  

2.1 Conceito Na Teoria Dos Campos Conceituais 

Uma das funções da formação do professor é ampliar seu campo de conhecimento afim de que ele 
aprenda uma maneira mais fácil de explicar o conteúdo das componentes curriculares sob sua 
responsabilidade para os seus alunos de maneira contextualizada, por exemplo, explicá-lo aonde cada 
conteúdo pode aparecer no seu dia-a-dia. 

Explicitando a multidimensionalidade do desenvolvimento do conceito de volume proposta por 
Vergnaud (1990), e da apropriação da inter-relação entre as três propostas de dimensões do conceito de 
volume incluímos na teoria dos Campos Conceituais esse conceito, dessa forma temos: 

S = Conjunto de situações que dão sentido ao conceito de volume; 

Figura 1 - Quadro das Grandezas Geométricas 
(LIMA, 1995) 
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I = Conjunto de invariantes operatórios, mecanismos utilizados pelo sujeito na resolução do 
problema, sobre os quais se apóiam a operacionalidade dos esquemas relativos ao volume; 

 = Conjunto de representações simbólicas utilizadas/possíveis relativas ao conceito de volume. 
Tanto para apresentação quanto para a resolução de problemas. 

Dessa forma, procuramos identificar as filiações e as rupturas entre as diversas formas relativas ao 
conceito de volume. 

3. METODOLOGIA, RESULTADOS, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Na construção deste artigo consideramos os dados dos protocolos de pesquisa aplicados a trinta e 
um alunos da terceira série do ensino médio da Escola Estadual Gonçalo Antunes Bezerra, Alagoinha – 
PE, que foram escolhidos a partir da os seus conhecimentos prévios. Para isso foi feita uma entrevista 
com o professor responsável pela componente curricular e com alguns alunos, com o objetivo de 
verificar se esses alunos tinham conhecimento do conceito de volume. Feito isso, constatamos que o 
entrevistado tinha lecionado o conteúdo programático e que esses alunos detinham esse conhecimento. 

Diante dessa conjuntura resolvemos marcar um momento para a aplicação do instrumento de 
coleta de dados. No dia e horário pré-fixado desenvolvemos a primeira etapa da pesquisa, que iniciou 
com a entrega aos alunos de duas caixas maciças, brancas, de mesmo volume, e duas outras, ocas, sem 
tampa, Figura 2. O objetivo dessa tarefa era de verificar se esses alunos, por inspeção visual, 
conseguiriam decidir se o volume do cubo branco era igual ou diferente do paralelepípedo branco. Após 
a inspeção visual a maioria desses alunos concluiu que os volumes eram diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatado esse conflito, já esperado, utilizamos duas caixas ocas e pedimos para que os alunos 
colocassem arroz numa delas, até sua capacidade máxima, e pedimos para transferi-lo para a outra 
caixa. A conclusão que esses alunos chegaram é de que as caixas tinham a mesma capacidade. Após 
esse processo, foi pedido para que os alunos respondessem a seguinte pergunta: As caixas brancas têm 
o mesmo volume? Todos os trinta e um alunos que participaram do experimento, após colocarem o 
cubo branco e paralelepípedo branco nas respectivas caixas, responderam corretamente.  

Querendo justificar o porquê das caixas terem o mesmo volume, percebemos, nos protocolos de 
pesquisa dos trinta e um alunos, justificativas que sugeriam associações do conceito de volume a outros 
conceitos. Os conceitos de espaço ocupado pelo objeto, caber, mesma quantidade e forma, conforme 
gráfico da Figura 3. Neste observamos que 64% dos alunos não consideram o conceito de volume como 
espaço ocupado pelo objeto, isso pode acarretar, por exemplo, visão estereotipada desse conceito. Por 

Figura 2 - Objetos utilizados na 1ª fase da pesquisa
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exemplo, dois objetos de mesmo volume e forma, porém de massas distintas, podem induzir esses 
alunos a decidir pelo mais pesado quando indagado sobre qual deles tem maior volume (OLIVEIRA e 
ARAUJO, 2010). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda etapa, munidos de ferramentas de desenho, os trinta e um alunos mediram o 
comprimento das arestas de cada um das caixas maciças para calcular a área total de cada uma e seus 
volumes. Esses dados foram escritos em protocolos de pesquisa que foram entregues antecipadamente.   

Constatamos nos protocolos que os alunos, na sua grande maioria, chegaram a conclusão que as 
caixas brancas da etapa anterior que tinham o mesmo volume, tinham a mesma medida dessa grandeza 
nessa etapa, porém suas áreas totais eram diferentes. Essas conclusões nos levam a constatação de 
nossa hipótese de que esses alunos considerassem que há possibilidade de construir uma caixa com 
volume fixo cujo material utilizado seja mínimo. Após a validação dos resultados obtidos 
experimentalmente pelos alunos, esses sentiram falta de uma ferramenta matemática adequada que os 
impediu de determinar a área mínima, que era uma pergunta do questionário: “Você observou que 
objetos com áreas diferentes podem ter volumes iguais. Será possível construir uma caixa com volume 

 cuja quantidade de material utilizado em sua fabricação seja mínima?”. Nesse sentido as 
hipóteses de que um conceito só adquire sentido num Campo Conceitual são corroboradas (MAIA, 
2000). 

Essa constatação nos levou a necessidade de apresentar a esses alunos uma ferramenta capaz de 
resolver o problema, a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, que se mostrou eficiente 
na resolução de problemas de otimização (ARAUJO, 2009). Para superar essas dificuldades, foram 
ministradas três aulas em que foram desenvolvidas atividades de ensino-aprendizagem relativas ao 
conceito de média aritmética, geométrica e a desigualdade entre elas, com o objetivo de resolver 
problemas de otimização. Esses alunos fizeram um teste para verificar se teriam aprendido o método da 
desigualdade das médias na resolução de problemas de otimização. Vale destacar que, em nenhum 
momento, foram indicados dados relativos ao problema de nossa pesquisa. 

Após essas atividades, foi entregue um protocolo de pesquisa com seguinte pergunta: Será possível 
construir uma caixa com volume  cuja quantidade de material utilizado em sua fabricação seja 
mínima? Foi constatado, nos protocolos de pesquisa, que dezenove alunos conseguiram responder 
corretamente a afirmação utilizando o método das desigualdades das médias, o que corresponde a 61% 
do total, Figura 4. Mais especificamente, os alunos foram capazes de decidir por um cubo cuja medida 

Figura 3 - Resultados da primeira etapa da pesquisa
Fonte: 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Gonçalo Antunes 

Bezerra, Alagoinha - PE – maio de 2011. 

Conceitos associados ao conceito de 
volume 
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da aresta era de 10 cm com volume 1000 cm³. Com isso, chegaram a conclusão de que a área total desse 
sólido era a mínima, e que corresponderia a menor quantidade de material para sua fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente as pesquisas desenvolvidas na academia têm focado o estudo das grandezas como 
aspectos importantes para o estudo da geometria espacial. Nossos estudos seguem essa tendência, 
contudo nossa ênfase foi a aplicação de métodos de otimização na construção do conceito de volume e, 
nessa aplicação, encontramos diversas dificuldades de aprendizagem relativas a esses conceitos. A 
maioria dos alunos, conforme resultados apresentados nesse trabalho demonstraram o 
desconhecimento desse método, além de ter demonstrado algumas dificuldades básicas relativas a 
conceitos iniciais, como é o caso da relação entre figura e volume. Talvez seja necessária uma nova 
pesquisa para detectar quais as causas que fizeram os alunos apresentar esses desconhecimentos, além 
do que esse conteúdo deveria ter sido aprendido no nono ano do Ensino Fundamental e reapresentado 
no primeiro ano do Ensino Médio. Essa problemática nos levou a buscar soluções alternativas para 
minimizar esse problema, através de minicurso preparatório sobre o método da desigualdade das 
médias na resolução de problemas de otimização para que pudéssemos coletar os dados de nossa 
pesquisa. 

Os resultados obtidos a partir dos dados mostraram que os alunos têm capacidade de utilizar os 
métodos de otimização para resolver problemas cotidianos relativos ao conceito de volume, embora 
seja necessário uma melhor articulação entre o mundo físico e o mundo abstrato. A sequência proposta 
tem esse objetivo. Nesse sentido, na primeira fase de nossa pesquisa, foram utilizados objetos do 
mundo físico para simular ideias que foram, paulatinamente, desenvolvidas até o final de nossa 
pesquisa. A compreensão completa da ferramenta matemática, desigualdade das médias, demonstrou 
que as hipóteses de Vergnaud apud MOREIRA (2002) sobre o Campo Conceitual relativo ao conceito de 
volume é amplo e, em muitas vezes, cria amálgamas por essa amplitude. 

 Essas ideias foram desde constatar, no mundo físico, a possibilidade da construção de caixas cujo 
volume era constante e suas áreas variavam, até a mobilização matemática do problema e a aplicação 
de ferramentas teóricas para sua solução. Dentro dessa conjuntura, verificamos que os alunos chegaram 
ao resultado esperado, poderiam variar a área mantendo o volume constante, para isso, utilizaram 

Figura 4 - Resultados da segunda etapa da pesquisa
Fonte: 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual 

Gonçalo Antunes Bezerra, Alagoinha – PE – maio de 2011.

12291228



ferramentas de desenho além de outros conceitos que foram aprendidos na geometria plana, o 
conceito de medida de área, comprimento e volume, que reforçam as ideias propostas por Vergnaud 
sobre a construção de conceitos, além de terem sido criativos, o suficiente, para modelizar 
matematicamente o problema proposto e resolvê-lo utilizando ferramentas matemáticas. 

O importante a se destacar, também, é que quando foi proposto o problema de otimização de 
nossa pesquisa, nenhum desses alunos foi capaz de responder corretamente. Por outro lado, após o 
desenvolvimento de nossa sequência didática, verificamos nos protocolos de pesquisa, que 61% dos 
alunos pesquisados resolveram corretamente, isso nos leva a crer que nossa sequência se mostrou 
relativamente eficiente, dessa forma necessita de melhorias para a construção do conceito de volume 
utilizando problemas de otimização.  
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Figura 2 - Objetos utilizados na 1ª fase da pesquisa 
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Figura 3 - Resultados da primeira etapa da pesquisa 
Fonte: 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Gonçalo Antunes 

Bezerra, Alagoinha - PE – maio de 2011. 

12351234



Figura 4 - Resultados da segunda etapa da pesquisa 
Fonte: 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual 

Gonçalo Antunes Bezerra, Alagoinha – PE – maio de 2011. 
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RESUMO 

O presente artigo situa-se no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Programa de Iniciação à 
Docência (PIBID), da licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN/Campus Caicó. O trabalho - que se caracteriza como um relato de experiência - 
tem como objetivo descrever e analisar uma oficina de Física ministrada pelos bolsistas do PIBID da 
referida instituição a alunos do Ensino Médio da rede pública. Nesse sentido, buscamos retratar a 
experiência vivenciada, analisando a pertinência do uso de atividades experimentais no ensino de Física, 
utilizando em especial, materiais acessíveis e de baixo custo. O referencial teórico do estudo é 
abordagem experimental no ensino de Ciências, situada na área da Educação em Ciências. Na oficina, os 
alunos a partir de um roteiro simples e de nossa orientação, participaram diretamente da construção de 
experimentos, além de discutirem as explicações físicas acerca do funcionamento dos experimentos. Os 
resultados indicaram algumas potencialidades da experimentação e sinalizaram também que o 
professor, de maneira simples, pode abrir espaço para o aluno na construção do saber através de 
abordagens experimentais. Dessa forma, observamos que a experimentação motiva os alunos, desperta 
interesse pela Física, e ao mesmo tempo, facilita a aprendizagem de conceitos físicos. 

 

Palavras-chave: PIBID, Ensino de Física, Atividades Experimentais, Materiais de baixo custo 
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INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa concebido 
pelo Ministério da Educação, atendendo: às atribuições legais da CAPES (Fundação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) de induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do 
magistério; às diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; aos princípios 
estabelecidos na Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.  

O PIBID também proporciona para os bolsistas, melhorias em várias habilidades como o 
contato direto com o ambiente escolar, vivenciado a realidade em salas de aulas, possibilitando assim 
uma vivência do que é ser um educador, conhecendo o contexto onde irá atuar o acadêmico, ao se 
formar. 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus 
Caicó, o PIBID desenvolve-se junto ao curso superior de Licenciatura Plena em Física a partir do ano de 
2010. Este projeto vem trabalhando com a participação de três escolas da rede pública estadual do 
município de Caicó, nas quais os bolsistas autores deste trabalho desenvolvem suas ações. O início das 
atividades do projeto deu-se em março do ano de 2010, com a participação de quinze estudantes da 
Licenciatura Plena em Física, três supervisores - sendo estes professores de Física das escolas públicas 
participantes do projeto - e um professor do Campus como coordenador do projeto. 

Dentre as ações do Projeto do PIBID - Licenciatura em Física IFRN/Campus Caicó - para as 
escolas está à utilização de experimentos, usando materiais de baixo custo. No intuito de viabilizar essa 
ação, foi elaborada uma oficina que abordou a construção de experimentos de Física de baixo custo, 
sendo oferecida para os alunos do Ensino Médio. A oficina situou-se no contexto de um evento da 
licenciatura em Física do referido campus. 

Assim, o presente trabalho - que se caracteriza como um relato de experiência - tem como 
objetivo descrever e analisar uma oficina de Física ministrada pelos bolsistas do PIBID – IFRN/Campus 
Caicó, a alunos do Ensino Médio da rede pública. Na oficina, buscamos demonstrar que a abordagem 
experimental aparece como forma de interligar os conteúdos estudados aos interesses práticos dos 
alunos. O aporte teórico do estudo situa-se na área de Educação em Ciências, especificamente nas 
abordagens de experimentação para o ensino de Física  

 

O USO DE EXPERIMENTOS NO ENSINO DE FÍSICA 

A proposta experimental vem sendo tema de muitas discussões acerca do que é necessário 
para o envolvimento do aluno na construção do seu aprendizado, visto que, tradicionalmente são 
utilizadas aulas expositivas que abordam principalmente a parte matemática da Física, gerando assim 
desinteresse e indiferença por parte dos alunos. Além disso, as metodologias tradicionais geralmente 
não desenvolvem nos alunos habilidades e competências necessárias para o cotidiano e, como não 
dizer, para a vida. Para Araújo e Abib (2003) o uso de atividades experimentais como estratégia no 
ensino de Física, tem sido apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de 
minimizar as dificuldades de aprender, e de ensinar Física de modo significativo e consistente. 

Gaspar (1996) afirma ainda que o ensino de Física nas escolas brasileiras vem recebendo, há 
anos, críticas por não se realizarem atividades experimentais. O único recurso do professor, para o 
autor, tem sido ‘saliva e giz’, o que reforça a ideia de que, na maioria das vezes, as aulas experimentais 
não fazem parte do plano de aula do professor. Quando a experimentação é utilizada, na maioria das 
vezes, os alunos têm o mínimo de contato, ou até mesmo nenhum, com os materiais e equipamentos 
utilizados.  
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Defendemos que as aulas experimentais devam relacionar a teoria vista em sala de aula com 
situações do cotidiano, com o mundo em que vivemos, buscando do aluno, curiosidade, levantamento 
de hipóteses e questionamentos. Nesse processo, os alunos devem atuar ativamente nos experimentos, 
manipulando os materiais utilizados, desenvolvendo projetos, colhendo informações, enfim, podendo 
construir o conhecimento de forma ativa e interessada. 

Ainda com dificuldades de trazer essa abordagem experimental para a nossa realidade escolar, 
encontramos escolas de ensino fundamental e médio que apontam dificuldades por não dispor de um 
espaço de laboratório para a realização de aulas experimentais. Como alternativa à ausência desse 
espaço didático de Física, há propostas interessantes. Esse pode ser um desafio, mas pode tornar-se 
prazeroso e estimulante, pois a aula experimental pode acontecer fora dos espaços de um laboratório e 
mesmo sem equipamentos tecnológicos e caros, mas sim em um ambiente em que é preciso que o 
professor utilize de sua criatividade, buscando situações-problemas do dia-a-dia dos alunos e utilizando 
materiais que sejam de fácil acesso para os mesmos. Isso, não quer dizer que as escolas não devem 
investir nesse espaço didático, mas sim que há outras formas de utilizar-se da experimentação no ensino 
de Física, concordando com a ideia de ARAUJO et al. (2007, p. 1): 

 
(...) experimentos de Física podem ser produzidos com facilidade, para serem 
utilizados por professores e alunos dos ensinos fundamental, médio e superior. Na 
construção dos experimentos são utilizados materiais de baixo custo ou recicláveis tais 
como madeira, arame, barbante, isopor, papel, papelão, garrafas pet e canudos de 
refrigerante que ao serem usados de maneira adequada, podem resolver a questão da 
montagem de laboratórios em escolas e colégios. Por outro lado, os experimentos são 
sempre apresentados de forma que relacionem os conceitos teóricos de Mecânica, 
Calor, Eletricidade, Magnetismo e Ótica com a sua utilização na prática, principalmente 
no que diz respeito a novas tecnologias e de maneira que estes conceitos possam 
sempre ser identificados no cotidiano. 

 

Não podemos deixar de enfatizar a importância que o professor deve dar aos 
questionamentos, às hipóteses levantadas pelos alunos, fazendo uso do conhecimento prévio deles no 
intuito de que, por meio da manipulação do experimento como também por meio da observação, 
comprovem ou refutem suas hipóteses, auxiliando na construção dos conceitos, além de despertar 
motivação no contexto das atividades realizadas. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho constitui-se de um relato de experiência, em que descrevemos e analisamos uma 
oficina de experimentos físicos, com as temáticas Mecânica e Eletromagnetismo, realizada para alunos 
do ensino médio da rede pública de ensino e ministrada por alunos do curso de Licenciatura em Física, 
bolsistas do PIBID/Física – Campus Caicó/ RN. 

A oficina intitulada Aprendendo Física com experimentos de baixo custo foi escolhida e 
elaborada pelos bolsistas e professora-supervisora, que foram motivados pela importância da 
abordagem experimental – utilizando materiais de baixo custo - que possibilita grandes oportunidades 
de aprendizagem. 

A opção por essa oficina se deu pelo fato de muitas as escolas da rede pública de ensino da 
região não possuírem laboratório de ciências, ou, quando possuem (a minoria das escolas), não o 
utilizam adequadamente para a aprendizagem em Física. Assim, escolhemos trazer essa alternativa, 
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buscando fazer com que as escolas dêem continuidade a esse tipo de atividade, considerando as 
dificuldades, muitas vezes encontradas, para a compra de aparatos experimentais caros. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

A oficina Aprendendo Física com experimentos de baixo custo foi realizada dentro da 
programação do I Encontro de Físico-Educadores (I EFE), promovido pelas turmas de Licenciatura em 
Física do IFRN/Campus Caicó. O I EFE teve como público licenciandos em Física, professores de Física e 
alunos de Ensino Médio de escolas públicas da região. Para os alunos de Ensino Médio, o evento 
funcionou como um espaço de divulgação científica, oportunizando aos discentes o encontro com 
temáticas diferenciadas da Física, objetivando despertar interesse e curiosidade acerca do 
conhecimento físico. 

A proposta da oficina era que os próprios alunos construíssem dois objetos - com aparatos 
experimentais previamente selecionados – e analisassem o funcionamento dos experimentos 
construídos junto aos ministrantes da oficina, de forma a discutir os conceitos envolvidos na atividade.   
Os objetos construídos eram um foguete e um eletroscópio de papel. Na atividade estavam envolvidos 
os conceitos físicos de ação e reação, força e empuxo (para o foguete), eletricidade e tipos de eletrização 
(para o eletroscópio). 

A oficina teve duração de 01h30min e foi realizada no turno vespertino. Foi oferecida durante 
dois dias, de modo que, em cada dia, havia um grupo de alunos diferente. A atividade teve o seguinte 
encaminhamento: apresentação dos experimentos (com seus conceitos e definições), formação de 
grupos, construção dos experimentos nos grupos e discussão acerca do funcionamento dos 
experimentos, com levantamento de hipóteses e estabelecimento de algumas conclusões. Os alunos 
foram separados em duplas por bancada, onde havia um kit para cada aluno e roteiro para o preparo 
dos experimentos.  

O primeiro experimento realizado foi o foguete. Os materiais utilizados pelos alunos foram: 

Garrafa pet 2L 
60 cm de mangueira 
25 cm de Tubo de PVC  
Fita adesiva e cola quente 
Cartolina 

Separados os materiais no kit fornecido, os alunos seguiram as instruções do roteiro: 

1º Encaixe uma das pontas da mangueira na garrafa pet e a outra ponta no tubo de PVC e fixe bem as 
pontas com fita adesiva.  

2º Faça um foguete com a cartolina (ver figura 1): corte um pedaço de cartolina em forma de um 
retângulo, enrole para formar um canudo que tenha diâmetro suficiente para encaixar no tubo de PVC 
para que fique firme, mas não muito justo. Agora corte um quadrado de cartolina e faça um cone, 
encaixando-o no canudo e fixe com cola quente. Faça três quadradinhos pequenos, dobrando para 
formar um triângulo, mas que sobre uns centímetros para colar no canudo.  
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Figura 1: Construção do foguete 

 

Em relação à construção do experimento os alunos apresentaram pouca dificuldade, por se 
tratar de uma montagem simples e ao mesmo tempo conversavam entre si discutindo sobre o 
experimento e como seria seu funcionamento. Percebemos que os alunos mostravam-se bastantes 
interessados e curiosos na medida em que confeccionavam o experimento.  

Depois de terminado, saímos da sala para testar o experimento, colocando-o em 
funcionamento (ver figura 2):  

 

Figura 2: Teste do foguete 

 

Em seguida, iniciou-se uma breve discussão acerca do funcionamento do foguete. Os alunos 
foram perguntados se poderiam explicar o experimento fisicamente, e apareceram as seguintes 
colocações: “Como tem ar dentro da garrafa, quando a gente pisa com força o ar empurra o foguete”; “ 
Também acho que é por causa da força que a gente bota quando pisa, aí o ar empurra o foguete”.  

Percebemos que a prática da discussão da explicação do funcionamento do experimento tem 
sido muito frutífera, ao dar oportunidade ao aluno de tentar explicar algo, confrontando ideias com os 
colegas e avançando na construção dos conceitos. De acordo com Carvalho (1998, p. 22): 

[...] pensando no que fez, para contar para o professor e para a classe, o aluno 
vai fazendo ligações lógicas, estabelecendo conexões entre suas ações e 
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reações dos objetos. As relações gradualmente vão sendo desvinculadas das 
ações da própria criança para as relações entre modificações dos atributos 
físicos dos objetos e respectivos resultados. Nessa passagem – das ações 
executadas pelo próprio sujeito para a relação entre o s atributos dos objetos – 
vai se iniciando a conceituação. 

 

 Partindo das ideias dos alunos sobre as explicações, chegamos aos conceitos envolvidos na 3ª 
lei de Newton - a Lei da ação e da reação, além dos conceitos de “empuxo” e de “força” (exercida na 
garrafa pet para ela subir).   

Dando continuidade a oficina, passamos para o experimento seguinte, que foi o eletroscópio 
de papel, que também deveria ser construído pelas mãos dos alunos. Foram utilizados os materiais:  

13 cm de arame fino; 
1 cm de fio de cobre (número 28); 
Folha de alumínio; 
Garrafa pet de 1L; 
1 bolinha de isopor; 
Cola quente; 
1 canudo de plástico; 
Papel higiênico; 
Régua e tesoura; 

 

Depois que o material foi novamente separado, os alunos seguiram as instruções do roteiro: 

1° Faça um furo na tampa da garrafa pet da mesma espessura do arame. Dobre o arame na forma de um 
gancho, fixe-o na tampa com cola quente. Corte duas tiras finas de papel alumínio de 3 cm de 
comprimento e prenda-as com o fio de cobre. Depois coloque as tiras de papel alumínio no gancho. 
Tampe a garrafa. Por último, encape uma bola de isopor com papel alumínio e fixe-o no arame.  

2° Atrite o canudo com um pedaço de papel higiênico (ver figura 3), lembrando, que este processo deve 
ser feito algumas vezes para que o canudo fique bem eletrizado, e aproxime e afaste o canudo da 
esfera, sem tocá-la. Observe o que acontece com as tiras de alumínio.  

 

Figura 3: Aluna eletrizando o canudo  
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Depois de concluídos os três passos, foi observado que ao aproximar ou encostar o canudo 
eletrizado na esfera encapada com alumínio as tiras de papel alumínio afastam-se umas das outras (ver 
figura 4).  

 

 

Figura 4: As tiras de papel alumínio se afastam 

 

Todo o processo de construção do eletroscópio de papel foi bem tranquilo, os alunos não 
tiveram dificuldade de seguir os passos e todos concluíram a construção, praticamente ao mesmo 
tempo. Na fase da discussão, perguntamos aos alunos como eles podiam explicar o funcionamento do 
eletroscópio. A resposta foi unânime: “Ah é como se fosse um imã, né!”, “É mesmo quando a gente 
encosta o canudo é como um imã.”  

Também nesse experimento, os alunos participantes fizeram questionamentos, como: por que 
raspar o esmalte dos fios de cobre ou por que tínhamos que atritar o canudo para ser que colocar em 
contato com a bola revestida de papel alumínio. É aqui que ressaltamos a importância do uso 
experimental, pois os alunos em contato direto com o experimento podem ver detalhes e agir 
ativamente no material, de modo a construir ideias mais aceradas acerca das teorias físicas estudadas. 
De acordo com Hodson (apud CARVALHO, 1998), metodologias que fazem com que os aprendizes sejam 
ativos, mais do que passivos, são consistentes com a idéia de que a aprendizagem é mais efetiva pela 
experiência direta. 

Utilizando os conhecimentos prévios dos alunos, introduzimos a explicação física do 
eletroscópio de papel. Ao aproximarmos o canudo eletrizado negativamente da esfera, as cargas 
negativas da esfera são repelidas e acumulam-se nas tiras de alumínio. A esfera apresenta excesso de 
cargas positivas e as tiras, excesso de cargas negativas. Como, as duas tiras ficam eletrizadas com cargas 
iguais, elas se repelem. Ao afastar o canudo eletrizado do eletroscópio, as tiras juntam-se novamente 
porque as cargas se redistribuem, voltando às posições anteriores à aproximação do canudo. Nesse 
experimento, aparecem os três tipos de eletrização: por atrito, contato e indução. 

Para Dutra et al (2011, p. 6), as oficinas experimentais: 

[...] tem ajudado a quebrar alguns tabus existentes a respeito da Física e a ‘despertar’ 
o interesse dos alunos. Como a maioria destes tem dificuldade em compreender a 
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relação entre a Física e o cotidiano, as oficinas ajudam a minimizar tais dificuldades, ao 
mesmo tempo, que possibilita aos alunos trabalhar suas dúvidas sobre os fenômenos 
envolvidos e a questionar a importância da física no desenvolvimento científico. 

Finalizando nossa oficina, aplicamos questionários para que os alunos pudessem opinar sobre 
as atividades realizadas. Destacamos as seguintes falas: 

 

 

 

 

Observando os discursos acima, constatamos que eles atribuem importância à abordagem 
experimental, pois percebem grandes potencialidades existentes nas aulas experimentais.  

Na primeira e segunda fala, os alunos ressalvam a importância de experimentos com baixo 
custo, estabelecendo que experimentos com esses materiais possam visualizar fatos do nosso dia-a-dia.   

Enquanto isso, na terceira fala, o aluno expressa a aprendizagem como possível decorrência 
da oficina, pois foi motivado a se inscrever nela por acreditar que esta alternativa metodológica pode 
trazer uma melhor compreensão dos conceitos físicos. O que é confirmado na ultima fala, que descreve: 

 
Percebe-se então, a relação do que os alunos falam com as ideias estabelecidas por Carvalho 

(1998, p.20) que diz: “Essa abordagem metodológica enfatiza a iniciativa do aluno [...] Dá-lhes também a 
chance de desenvolver variados tipos de ações – manipulações, observações, reflexões, discussões e 
escrita [...] Ao introduzirmos uma atividade, ou seja, ao apresentarmos um problema e os materiais 
experimentais, procuramos fazê-lo de forma a despertar a curiosidade e o interesse dos alunos”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluirmos nosso trabalho, influenciados pela empolgação dos alunos que participaram, 
constatamos que a oficina teve êxito, e que é realmente válida, pois os alunos apresentavam 
entusiasmo de estar reproduzindo experiências do dia-a-dia, como foi o caso do foguete, em que seus 
conceitos, estavam sendo aplicados corretamente, do ponto de vista da Física. Sem contar que a análise 
dos questionários nos chamou muita atenção, pois eles enfatizavam a importância da relação da teoria 
com a prática e do uso de matérias de baixo custo.  

Notamos que a experimentação traz a curiosidade e o desafio de problematizar conceitos 
físicos. A mudança no local de trabalho - no caso, fora do laboratório - também é uma novidade para os 
alunos, que ficam mais a vontade de expor suas opiniões e conhecimentos, sem receio de que o 
professor espere respostas prontas e concisas. 

É de consenso do nosso grupo que a oficina desenvolvida teve grande importância para a 
nossa formação e para o andamento do Projeto PIBID em Caicó.  

Para a nossa formação, além de “experimentarmos” uma proposta diferente da tradicional no 
ensino de Física (ao adotarmos uma abordagem investigativa), foi a primeira vez que assumimos 
sozinhos um grupo de alunos do Ensino Médio com total independência na condução da proposta, o 
que exigiu de nós competência e também responsabilidade. Isso nos deu segurança e vontade de seguir 
em frente, com as próximas ações do PIBID e em futuras atuações em sala de aula como professores.  

Para o Projeto PIBID, um ganho muito importante foi testar a viabilidade da proposta e levá-la 
para as escolas. Assim, pretendemos continuar com esse tipo de atividade nas escolas em que o PIBID 
atua no momento, oferecendo aos alunos a oportunidade de utilizarem seus conhecimentos de Física 
para a produção de materiais e experimentos, fazendo com que eles vejam que qualquer lugar pode ser 
um laboratório de Física, inclusive a própria sala de aula.   
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desde a educação básica, que visasse à apropriação do conhecimento e a produção acadêmica com 
excelência.

                                                        
1 LDB 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina. 

CAPÍTULO IV 

Da Educação Superior 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em 
que vive. 
2 A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e 
a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Propõe-se, no nível do Ensino Médio, 
a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 
informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 
memorização (PCN, 2000, p.5). 
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RESUMO 

A pesquisa mostra um estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Pará-IFPA campus Belém na utilização de recursos didáticos complementares na construção dos saberes 
para as relações etnicorraciais, em uma turma de Ensino Médio Integrado na disciplina Geografia. O 
projeto foi financiado pelo PIBICTI-2010 e pelo PRODOCÊNCIA-2008. Utilizou-se como metodologia a 
opção epistemológica dialética, de abordagem qualitativa, caracterizando-se como um estudo de caso 
através de uma pesquisa de campo de cunho exploratório. Utilizou-se de mapas do Brasil, cinco e África, 
seis, para avançar no trato com as questões etnicorraciais no sentido de aprofundar conhecimentos dos 
alunos acerca da importância do continente africano para a formação do povo brasileiro. Objetivou-se, 
de forma geral, relatar experiências com recursos didáticos, por meio da atuação de licenciandos em sala 
de aula no trato com as questões etnicorraciais. E, de forma específica, propor alternativas didático-
metodológicas para a inserção das relações etnicorraciais no fazer docente, com ênfase na 
interdisciplinaridade. Os resultados encontrados foram: A necessidade de um investimento dos 
conteúdos de que trata a Lei nº 10.639/2003 e seus aportes legais na formação inicial do professor; A 
premissa de que, para investir em um conteúdo tão complexo e carregado de estereótipos, como o é a 
África, há a necessidade de partir-se dos conhecimentos prévios dos alunos e desmitifica-los com 
conteúdos reais e com pesquisas atuais; A eficácia do processo ensino-aprendizagem, pode ser 
incentivada a partir da utilização de recursos didáticos pelo professor como um instrumento de 
mediação. O acesso de alunos a projetos que incentivam a docência em sua formação inicial como o 
PRODOCÊNCIA e PIBICTI são essenciais no trato com as questões etnicorraciais aprimorando a prática 
dos futuros educadores. 

 

Palavras-chave:  Recurso Didático; Prática docente; Relações Etnicorraciais; África; Lei nº 10.639/2003 
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1. INTRODUÇÃO 

O artigo trata de um estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Pará-IFPA campus Belém na utilização de recursos didáticos complementares na construção dos saberes 
para as relações etnicorraciais, em uma turma de Ensino Médio Integrado na disciplina Geografia. 

O projeto foi financiado pelo PIBICTI-2010 e pelo PRODOCÊNCIA-2008. Utilizou-se como 
metodologia a opção epistemológica dialética, de abordagem qualitativa, caracterizando-se como um 
estudo de caso através de uma pesquisa de campo de cunho exploratório. Utilizou-se de mapas do 
Brasil, cinco e África, seis, para avançar no trato com as questões etnicorraciais no sentido de aprofundar 
conhecimentos dos alunos acerca da importância do continente africano para a formação do povo 
brasileiro. 

Partimos do pressuposto que incentivar a abolição de atos discriminatórios, quebrar com a 
concepção de estereótipos racistas, ajudar para uma reeducação das relações etnicorraciais, não são 
tarefas restritas das instituições de ensino. No entanto, cabe a estas, segundo as Diretrizes Curriculares, 
promover a igualdade e eliminação de toda forma de discriminação e racismo. Para que as instituições 
de ensino contribuam de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem é necessário que se 
constitua em espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam 
uma sociedade justa e igualitária. 

Assim sendo, o Instituto Federal do Pará campos Belém, avança no que cerne as Políticas de 
ações afirmativas, levando em consideração as questões etnicorraciais, por meio do Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros (NEAB), que incentiva a inserção da Lei 10.639/2003, e do recente Plano Nacional de 
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais, o qual, 
de acordo com a Resolução CNE/CP n° 1 de 17/06/2004 temos que: 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e 
modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem 
programas de formação inicial e continuada de professores.  

O IFPA, com o objetivo de dar continuidade ao processo de formação de professores, inclui o 
projeto “Aplicabilidade da Lei 10.639/2003 na prática pedagógica”, buscando não só reconhecer a 
importância da legislação que aborda as relações etnicorraciais, mas também de integrá-la no contexto 
da Educação Básica, neste caso em especial, no ensino médio integrado à Educação Profissional. 

Sendo assim, o presente trabalho, visa relatar experiências com recursos didáticos, por meio da 
atuação de licenciandos em sala de aula. E ainda, propor alternativas didático-metodológicas para a 
inserção das relações etnicorraciais no fazer docente, com ênfase na interdisciplinaridade. 

A pesquisa divide-se em três partes: na primeira tratamos da importância das questões 
etnicorraciais na formação inicial docente. A segunda trata da importância da utilização de recursos 
didáticos e mostra os resultados da pesquisa. A terceira parte trata de proposições da equipe acerca da 
eficácia da utilização de recursos didáticos na sala de aula. 

2. FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 

A importância do trato com as questões etnicorraciais e a diversidade na formação inicial do 
docente é o diferencial em direção a uma sociedade mais justa e igualitária que preze a democracia 
colocando as discriminações de lado e valorizando a diversidade. Assim, é no processo de formação do 
professor que parte de um compromisso não só com o desempenho técnico, mas com a formação de 
pessoas que compreendem melhor as desigualdades em nossa sociedade que está a necessidade, 
também, de desenvolver uma prática no sentido de equidade e de justiça social. Esse alargamento do 
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processo ensino-aprendizagem minimizará algumas deficiências como as mencionadas por Coelho (apud 
Rocha 2008, p. 58) ao afirmar que: 

A formação docente é deficiente nos aspectos introduzidos pela Lei, porque ela não 
assume que o preconceito e a discriminação – no universo escolar – são resultado, 
também, da atuação dos professores para lidar com os vícios, não somente, mas, 
também, morais e étnicos (como são o preconceito e a discriminação), de forma a 
evidenciar seu caráter contrário à construção de uma sociedade justa.  

Dar conta dos professores ainda em formação é um passo crucial na implementação da Lei nº 
10.639/2003. Neste sentido pontuamos as diversas ações implementadas no IFPA – campus Belém, 
dentre elas, com ênfase no Projeto de Aplicabilidade da Lei 10.639/2003 na Prática Pedagógica atrelado 
ao Programa Prodocência (Programa de Consolidação das Licenciaturas)  o qual, em parceria com o 
PIBICTI-2010, através do processo ensino-aprendizagem, visa resgatar a contribuição do negro na 
formação do povo brasileiro, uma vez que, os africanos ajudaram e muito para a formação da sociedade 
do nosso país. 

Logo, para que haja uma formação mais humanística, é necessária a tomada de decisão, 
principalmente no posicionamento tomado para a indução da reflexão e consolidação dos processos 
educativos na construção de saberes para as relações etnicorraciais.  

É essencial a aplicabilidade da Lei nº 10.639/2003 nos cursos de formação de professores com 
vistas à aquisição de conhecimentos necessários para lidar com certas situações de conflitos racistas em 
sala de aula, bem como contribuir para um melhor aprendizado dos alunos, de modo a destacar 
temas/assuntos sobre as relações etnicorraciais, antes deturpado pela mídia para destacar e enfatizas 
aspectos negativos do negro, fazendo com que os mesmos tornem-se cidadãos mais justos e críticos. 

A presença da África no ensino é uma realidade, por conta da força de Lei, no entanto essa 
materialização nas salas de aula ocorre de forma lenta porque existem dificuldades conceituais por parte 
dos professores. Dentre elas se esbarra na formação inicial no que diz respeito ao conhecimento da 
realidade africana e afrobrasileira, pois os antigos currículos acadêmicos dos cursos de formação de 
professores ignoravam este campo de conhecimento.  

A obrigatoriedade deste conteúdo esbarra com a carência na formação profissional.  Acerca da 
formação inicial e continuada de professores para a Educação das Relações Etnicorraciais, percebe-se 
uma preocupação no Parecer nº CNE/CP 03/2004:  

Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da 
educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas 
bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, preconceito, 
estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, diferença, multiculturalismo; 
de práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, na perspectiva da 
reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da História e 
cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos (BRASIL, 2004, p. 13). 
Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, 
tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da 
Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de 
processos de formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino 
Superior. (BRASIL, 2004, p. 16). 

Já na Resolução CNE/CP 01/2004 em seu artigo 1º, tem-se que:  

Art. 1° - A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, a serem observadas pelas instituições de ensino de Educação Básica, nos 
níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens 
e Adultos, bem como na Educação Superior, em especial no que se refere à formação 
inicial e continuada de professores, necessariamente quanto à Educação das Relações 
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Étnico-Raciais; e por aquelas de Educação Básica, nos termos da Lei 9394/96, 
reformulada por forma da Lei 10639/2003, no que diz respeito ao ensino sistemático de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em especial em conteúdos de Educação 
Artística, Literatura e História do Brasil (BRASIL, 2004). 

Cavalleiro (2005) cita Munanga para mostrar a deficiência da formação docente e suas 
implicações no trato com as questões etnicorraciais: 

...o preconceito incutido na cabeça do professor e sua incapacidade em lidar 
profissionalmente com a diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos 
livros e materiais didáticos e às relações preconceituosas entre os alunos de diferentes 
ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam 
seu aprendizado (MUNANGA, 2001, p. 8). 

Um dos principais entraves para a implementação da Lei nº 10.639/2003 e seus aportes legais no 
sistema educacional brasileiro está na qualificação dos professores, tendo em vista que eles são os 
responsáveis pela aplicação direta da Lei e a forma na qual eles exercem esta função de aplicadores 
destas normativas interfere no pensamento crítico e nas visões de mundo eurocêntricas validadas pela 
mídia e que permeiam o mundo da educação e que o alunado acaba representando na sociedade na 
qual ele está inserido. 

Coelho (2006) mostra, em seu estudo, que a formação docente no estado do Pará é deficiente e 
necessita de “formação continuada” e profissionalizada. Contudo, a implantação da Lei nº 10.639/2003 
depende de capacitação no processo de formação inicial e continuada para que se tenha êxito no 
ensino-aprendizagem em sala de aula. 

A autora cogita que parte da responsabilidade pela reprodução de preconceitos e de práticas 
discriminatórias no universo escolar se deve a lacunas na formação docente. Segundo ela, os cursos de 
formação de professores não preparam os futuros profissionais para enfrentarem o processo educativo 
como uma totalidade, na qual a formação da identidade é etapa fundamental. E mais, não encaminham 
procedimentos para a superação de vícios presentes na cultura brasileira hegemônica, na qual proliferam 
mecanismos de discriminação e práticas preconceituosas.  

A esse respeito Rocha, (2007, p. 58) evidencia o papel do professor enquanto agente principal de 
aplicação da Lei nº 10.639/2003  “a Lei só renderá frutos uma vez que se introduzam mudanças 
importantes nos processos de formação inicial e continuada dos professores. São eles os executores 
finais do processo de ensino-aprendizagem. De forma que eles constituem o meio pelo qual os 
propósitos da Lei serão concretizados”.  

A Lei 10.639/03 só sairá da teoria se o professor estiver apto para tal, se este receber uma 
formação que lhe propicie os saberes históricos em sua essência, bem como o resgate dos saberes 
culturais do afrodescendente. Enquanto agente da educação, o professor possui as ferramentas para 
iniciar reconstrução e reparação da História, e é da necessidade da formação do educador, para o 
cumprimento da obrigatoriedade da Lei, que surge, também, a necessidade de investimento na 
formação continuada. 

A implementação dos dispositivos previstos na Lei 10.639/03 acarreta, para todo o sistema 
educacional, o enfrentamento de um conjunto imenso de questões. E está claro que para o alcance dos 
resultados esperados, é necessário o investimento na formação e na capacitação de professores. 
(ROCHA, 2007) 

3. A IMPORTÂNCIA DO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM COMO 
AUXILIAR NAS QUESTÕES ETNICORRACIAIS 

Segundo Sant’Anna (2004, p. 19), “os recursos de ensino se constituem por materiais 
instrucionais que atuam na aprendizagem, são estimuladores e reforçadores da mesma”. Portanto, os 
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recursos de ensino, também chamados de recursos didáticos, são instrumentos que o professor se vale 
para auxiliar na assimilação e na criatividade do aluno, adaptando-o ao meio e à própria realidade. 

Evidenciando que o professor necessita em seu fazer docente de instrumentalização acerca das 
questões da diversidade/diferenças, base inquestionável da prática pedagógica, a partir da qual perpassa 
a segurança na transmissão e aquisição de conteúdos pelos alunos.  

A efetivação do processo ensino-aprendizagem baseia-se em uma relação de troca de saberes 
entre quem ensina e quem aprende. E, no que tange à diversidade, mais especificamente à questão do 
continente africano, urge ao professor conhecimentos para consolidar alterações nas imagens distorcidas 
e negativadas ao longo de séculos pela História, que se foi mal contada, necessita de um resgate por 
parte da escola. 

Não é por menos que será abordada a produção de recursos didáticos neste artigo, haja vista, 
que se encontram dificuldades e escassez destes instrumentos que podem, dependendo da maneira que 
estiverem sendo utilizados, facilitar o entendimento de assuntos referentes às questões etnicorraciais 
em sala de aula, pois sabemos da importância dessas ferramentas metodológicas para o educador, que 
tem por objetivo instigar seus educandos a pensar sobre a realidade que o cerca, e contribuir no 
incentivo a este, no que tange a uma reflexão de um pensamento mais crítico. Assim, é com esse 
aspecto, que todo material produzido pelo professor, deve ser direcionado para o aluno com o intuito de 
torná-lo um cidadão mais reflexivo e que consiga lidar com a diversidade existente em nosso país.  

Desta maneira, os materiais didáticos produzidos na pesquisa foram baseados nos 
documentários da série “Nota 10”, do Ministério da Educação, com as devidas adaptações à realidade do 
locus de pesquisa. A utilização estava atrelada aos seguintes objetivos: investigar a visão dos alunos em 
relação à África e a cultura dos povos existentes neste continente, culminando em uma posterior 
intervenção desses conhecimentos prévios acerca do continente africano. 

Deste modo, foram confeccionados seis mapas: um do Brasil (FIGURA 1) e cinco da África 
(FIGURA 2). Em relação a este segundo, tivemos um mapa-base e os outros quatro foram divididos em 
quatro regiões aleatórias cada uma, as quais denominamos aqui, de microrregiões para melhor 
compreensão do método utilizado. Nessas microrregiões foram inscritos aleatoriamente, adjetivos tanto 
de cunho positivo quanto negativo. Na construção dos mapas foram utilizados papel A4, cola, caneta 
porosa, tachinhas e papelão. Tal momento envidou um período de observação na turma, bem como 
reuniões de discussão para a escolha da melhor forma de intervenção em um conteúdo tão complexo 
que é a África, tendo em vista que o aluno já tem uma pré-história acerca do conteúdo materializada em 
juízos de valor transmitidos pela família, pela mídia, pela rede mundial de computadores e pelo Livro 
Didático que destoam da realidade concreta. 

No que tange à África, desafios maiores aparecem quando se trata de orientar com materiais 
qualificados para a Educação Básica. 
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A atividade se desenvolveu da seguinte forma: Foi exposto o mapa da África para a turma e a 

partir do reconhecimento, foram mostradas dezesseis palavras em cada microrregião do mapa que fora 
dividida, sendo oito adjetivos de caráter positivo e oito negativos. Após esse primeiro contato visual 
pedimos aos educandos que fossem escolhidos de comum acordo, quatro representantes entre eles. 
Pediu-se que o primeiro aluno indicado escolhesse entre quatro adjetivos (dois positivos e dois 
negativos) que pegasse uma microrregião com o adjetivo que o mesmo tinha convicção que 
representasse a África de forma significativa e pregasse com tachinha no mapa do continente africano de 
forma a se encaixar no mesmo, sendo que os outros três adjetivos restantes eram descartados e assim 
foi repetido para os outros três discentes restantes. 

Os achados evidenciaram que no mapa só se encontravam adjetivos negativos como pobreza, 
miséria, guerra e AIDS. Então foi feita uma socialização mostrando o que eles traziam como 
conhecimentos preconceituosos a respeito da cultura africana e a partir desses pressupostos pode-se 
iniciar a intervenção com os conteúdos apropriados, mostrando que não há apenas mazelas na África e 
mostrando como os africanos contribuíram para a formação da cultura brasileira. 

Em se tratando do mapa do Brasil, os materiais utilizados para sua fabricação, foram os 
mesmos usados na construção do mapa da África. Deste modo, o mapa foi mostrado com o intuito de 
curiosidade e de desmistificar alguns conceitos relacionados a cultura afrobrasileira e africana, os quais 
seriam os assuntos usados pelo professorando, no dia da aplicação deste, na sala de aula.  

Antes de iniciar o tema religiosidade, perguntou-se aos alunos, onde eles achavam que havia 
mais adeptos da Religião Umbanda e Candomblé, a maioria pediu para que o professor colocasse as 
tachinhas no estado da Bahia, alegando que neste, era que eles viam através da mídia, maior 
contingente negro, se comparado aos outros estados. Foram poucos os que pediram para colocar em 
outros lugares.  

Iniciou-se assim, a intervenção para aquela aula, na qual um dos pontos abordados foi o Censo 
do IBGE 2000, que cita que a maioria dos adeptos da Umbanda e do Candomblé, são os habitantes do 
estado do Rio Grande do sul, causando impacto aos alunos, devido aos conhecimentos que detinham 
anteriormente à aula, e provocando consequentemente discussões a respeito do tema abordado. 

Assim mais uma vez, o uso dos recursos educacionais, foi de grande importância na construção 
de conhecimentos necessários, como auxiliar  na reconstrução de conceitos errôneos e discriminatórios 
no que toca a cultura afrobrasileira e africana. 

 
FIGURA 1: Mapa do Brasil FIGURA 2: Mapa da África 
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4. PROPOSIÇÕES 

Partimos do princípio de que é sempre possível para qualquer educador, seja de qual área for, 
instigar seu aluno no sentido de torná-lo um cidadão mais crítico e que saiba lidar com as diferenças 
existentes na sociedade. 

Aqui mostramos uma proposta de atuação com as questões etnicorraciais em Matemática, com 
ênfase nas contribuições que os africanos deram à essa ciência, no conteúdo sobre frações e mostrando 
que os egípcios, que foram os povos que deram essa contribuição, são africanos, pois quando se fala no 
Egito dificilmente as pessoas identificam como um país africano, ou também pode ser trabalhado de 
forma interdisciplinar com a Arte, mostrando os conceitos de Geometria existentes na cerâmica africana. 

Assim Iran Abreu Mendes vem dizer que: 

O uso de materiais concretos no ensino da Matemática é uma ampla metodologia de 
ensino que contribui para a realização de intervenções do professor na sala de aula 
durante o semestre todo. Os materiais são usados em atividades que o próprio aluno, 
geralmente trabalhando em grupos pequenos, desenvolve na sala de aula. Essas 
atividades tem uma estrutura Matemática a ser redescoberta pelo aluno que, assim, se 
torna um agente ativo na construção do seu próprio conhecimento Matemático. 
Infelizmente, o professor frequentemente usa o material concreto de forma 
inadequada, como uma peça motivadora ocasional ou pior, como uma demonstração 
feita por ele, em que o aluno é um mero espectador. (2006, p. 16). 

Na área de Língua Portuguesa, o saber escolar e a interdisciplinaridade poderão ajudar na 
valorização da cultura africana, de modo que o professor de poderá trabalhar a reconstrução dos 
saberes existentes nos alunos através de ditados populares da cultura africana. Além de trabalhar no 
âmbito da poesia, autores como Caroline de Jesus, Solano Trindade, Eliza Lucinda, Cuti, entre outros, que 
poderão ajudar na reconstrução de conhecimentos inerentes a temática etnicorraciais. Entretanto, vale 
salientar, que deve-se tomar algumas  precauções ao escolher certos tipos de textos para se trabalhar 
com os alunos, já que muitos possuem sentido dúbios, reforçando desse jeito, o preconceito e a 
discriminação racial. Vejamos a poesia abaixo: 

As borboletas 
Brancas, azuis, amarelas e pretas 
Brincam na luz as belas borboletas 
Borboletas brancas são alegres e francas 
Borboletas azuis gostam de muita luz 
As amarelinhas são tão bonitinhas 
E as pretas então, oh que escuridão! 

Vinícius de Morais 

De acordo com o livro “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais” do 
Ministério da Educação: 

A associação da borboleta com a escuridão pode tanto remeter a algo ruim como pode 
ter um sentido de surpresa, de susto, como nas brincadeiras de “pute” (quando 
encobrimos o rosto para surpreender ou assustar uma criança pequena). A partir dessa 
poesia tão conhecida de muitas crianças, podemos trabalhar com cores variadas, 
pintando borboletas de papel, destacando a beleza de todas as cores, inclusive da cor 
preta. Pode-se utilizar histórias nas quais a cor preta tem destaque positivo, como 
Menina Bonita do Laço de Fita; o Menino Marrom; Biografias das cores. Criar histórias 
com as crianças e refazer poesias, como a de Vinícius de Morais, substituindo escuridão 
por outros adjetivos. (BRASIL, 2010, p. 169). 

Na Geografia, o docente poderá preparar aulas abordando a importância do negro na 
formação do Brasil, pois segundo Rocha: 
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Quanto ao papel da nova geografia dos professores, através da construção de uma 
geografia escolar fenomenológica e construtivista, visando à constituição de indivíduos 
sujeitos de sua história. Através do estudo crítico das relações sociais, pautadas em 
conflitos e contradições, característica da sociedade a qual está inserida. (2010, p. 45) 

Sendo assim, o professor poderá trabalhar com uma analise historiográfica da chegada deste 
segmento às terras brasileiras, até a Abolição da escravidão. Mostrando a sua contribuição nos vários 
segmentos da sociedade, para a nossa identidade nacional. Utilizando-se sempre de recursos 
educacionais como mapas geográficos, para melhor visualização e entendimento, por parte dos alunos. 

Um outro tema na área de geografia, seria o eixo temático reestruturação do espaço mundial: 
modos de produção, suas especificidades e repercussões na organização espacial. Abordando como 
proposta, a África Ontem e Hoje: estudo sobre o papel desenvolvido, vislumbrando a África, dentro do 
modo de produção capitalista, com o objetivo de fornecer informações sobre o processo de construção 
da organização socioeconômica africana para entendimento de sua condição atual. (ROCHA,2010). 

  Em se tratando da disciplina História, o professor poderá introduzir em suas aulas a trajetória 
da evolução da espécie humana, mapeando o caminho da origem africana, desde a Pré-História até os 
dias de hoje. Ressaltando, que cada vez mais as pesquisas científicas apontam a África subsaariana, 
como a região onde surgiu o Homem.  

 No que diz respeito a evolução do homem, sabe-se que atualmente, estudos científicos de 
sequências de DNA, trazem mais embasamento à hipótese da origem humana, no continente africano. 
Deste modo o professor de Biologia, poderá trabalhar a África como berço da humanidade, utilizando-se 
de conhecimentos específicos de sua área para explicar a Eva mitocondrial. E usando também de 
recursos didáticos áudio visuais, como vídeos para reforçar os conteúdos da aula. 

14591458



5. CONCLUSÃO 

Os achados reforçam a necessidade de aprimoramentos, tanto na conduta quanto na ética 
profissional durante o processo educacional. Há, também, uma valorização na utilização da criatividade 
como a principal ferramenta que o professor dispõe para a criação e confecção de materiais 
educacionais, que visam, tanto fortalecer os vínculos entre o educador e o educando, como também 
ajudar no auxilio do processo ensino-aprendizagem  desagregando preconceitos racistas que ainda 
fazem da nossa sociedade, um lugar injusto e que discriminam qualquer indivíduo que não se enquadre 
nos padrões sociais. 

Dessa feita, constatou-se nessa pesquisa que: 

a) A necessidade de um investimento dos conteúdos de que trata a Lei nº 10.639/2003 e seus 
aportes legais na formação inicial do professor; 

b) A premissa de que, para investir em um conteúdo tão complexo e carregado de estereótipos, 
como o é a África, há a necessidade de partir-se dos conhecimentos prévios dos alunos e 
desmitifica-los com conteúdos reais e com pesquisas atuais; 

c) A eficácia do processo ensino-aprendizagem, pode ser incentivada a partir da utilização de 
recursos didáticos pelo professor como um instrumento de mediação;  

A inserção de licenciandos em projetos de ensino, pesquisa e extensão devem ser incentivados. 
O acesso de alunos a projetos que incentivam a docência em sua formação inicial como o PRODOCÊNCIA 
e PIBICTI são essenciais no trato com as questões etnicorraciais aprimorando a prática dos futuros 
educadores 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da estratégia na organização do trabalho 
pedagógico do professor de espanhol como língua estrangeira. O interesse pelo tema surgiu com a 
análise dos dados coletados pela pesquisa qualitativa realizada na E. E. Profº. Francisco Ivo Cavalcanti, 
situada na cidade do Natal, pelos alunos da Licenciatura em Espanhol. A referida pesquisa faz parte das 
atividades promovidas pelo Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência (PIBID). Os dados 
evidenciaram que os alunos do 1º ano do Ensino Médio apresentam dificuldades na aprendizagem da 
Língua Espanhola. Desta forma para minimizar essas dificuldades o professor necessita lançar mão de 
estratégias. Constatou-se, por meio da pesquisa bibliográfica (SATURNINO DE LA TORRE, 2004; MORIN, 
2006), que no ambiente de uma sala de aula o SENTIPENSAR - fusão entre o sentir e o pensar – torna-se 
uma estratégia indispensável, especialmente quando se diz respeito ao ensino de uma língua 
estrangeira.   Associado a outros impulsos básicos como persistir, atuar, interagir e comunicar o 
SENTIPENSAR representa a necessidade de uma concepção holística e integrada da realidade educativa 
de cada aluno, onde o biológico, neurológico, sócio-cultural, psicológico são algumas das dimensões 
parciais de uma mesma realidade complexa. O aprender e o ensinar aos humanos dão-se em todas as 
dimensões. Por isso, o trabalho escolar deve buscar educar também na dimensão emocional. No ensino 
do espanhol deve-se sensibilizar o aluno a cerca da cultura seja por meio de poemas, textos, literatura, 
músicas, filmes. Fazer o aluno pensar sobre o novo universo apresentado. Desse modo, a sensibilização 
emocional ocupa o lugar da timidez, da dificuldade na pronuncia, da falta de vocabulário, dentre outros. 
Na medida em que o aluno realizar os dois movimentos - pensar e sentir - constrói sua essência, o 
emocional e o racional são utilizados de forma conjunta contribuindo com o desenvolvimento da 
condição humana. 

Palavras-chave: estratégia, língua espanhola, SENTIPENSAR. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino de uma língua estrangeira como de qualquer outra disciplina pressupõe estágios pelo 
qual o aluno construirá seu conhecimento sobre a língua estrangeira, assim o professor como mediador 
é aquele que fazendo uso de estratégias na sala de aula exerce o função de provocar o aluno a aprender 
a aprender, na medida em que o mesmo se constitui como individuo autônomo capaz de construir seu 
conhecimento. 

Desta forma, após a aplicação de questionários do projeto PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Incentivo a Docência) na E. E. Profº. Francisco Ivo Cavalcanti buscamos analisar e discutir as 
dificuldades expostas pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio na aprendizagem da Língua Espanhola na 
escola, conceituar estratégia expondo suas implicações, e explicitar como o professor pode fazer uso da 
estratégia para contribuir na aprendizagem da Língua Espanhola junto ao seu aluno. Assim, propomos o 
SENTIPENSAR como estratégia para reencantar a aprendizagem dos alunos, já que é por meio da 
estratégia que o professor em sala de aula terá condições de trabalhar com a dimensão racional e 
emocional do aluno, em uma dialética que contribua para uma formação para a vida.   

 

2. AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO DOS ALUNOS 

A escola foi fundada em 1980, oferece desde então apenas o Ensino Médio, é considerada de 
grande porte dentro da cidade do Natal, já que possui um efetivo de 58 professores atuando nos três 
turnos da escola e atendendo a 1.631 alunos. 

Assim, tomando como base o questionário que deu origem aos dados que subsidiou a nossa 
análise, justificamos que o mesmo foi aplicado nos três turnos e em todas as 43 turmas da escola 
distribuídos desta maneira: 18 turmas pela manhã, 9 turmas pela tarde e 16 turmas pela noite. De cada 
turma foram retirados cinco alunos para compor a amostra, assim o universo amostral desta pesquisa é 
composto por 215 alunos. 

 O objetivo da pesquisa era conhecer como o aluno percebia a disciplina da Língua Espanhola 
bem como sua aprendizagem e motivação, por isso no questionário que compunha a primeira parte 
desta pesquisa tinha perguntas que questionava o grau de dificuldade do aluno na disciplina, qual a 
importância de estudar a língua espanhola, os materiais utilizados pelo professor em sala como também 
se indagou acerca de por meio de quais meios o aluno tinha contato com a língua espanhola. 

 Assim, a questão 12 do questionário indagava o aluno acerca das suas dificuldades na 
aprendizagem da Língua Espanhola, a pergunta permitia mais de uma opção de resposta e as 
possibilidades de respostas eram: timidez, dificuldade na pronuncia, falta de recursos materiais, falta de 
vocabulário, falta de reforço escolar, falta de compreensão auditiva, postura do professor, outros 
(especificar) e não responder. Desta forma o gráfico que obtemos com as respostas dadas a estão 
questão está apresentado abaixo: 
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Gráfico 1: Dificuldades dos alunos na aprendizagem da língua espanhola 

 

A questão relativa ao gráfico acima foi respondida apenas pelos alunos do 1º ano do Ensino 
Médio, pois, apenas eles possuem a Língua Espanhola como componente curricular. Percebemos então 
que o maior número de alunos (101 alunos) não respondeu a questão, assim podemos inferir que este 
número corresponde aos alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio que por não possuírem a disciplina 
como componente curricular não teriam como responder esta questão tão específica em relação às 
dificuldades de aprendizagem.  

Como podemos também observar no gráfico a alternativa mais marcada foi a timidez (35 votos), 
em seguida temos dificuldades na pronúncia (24 votos); a falta de recursos materiais (21 votos); falta de 
vocabulário (19 votos); falta de reforço escolar (10 votos); falta de compreensão auditiva (6 votos); 
postura do professor (3 votos); e outros (2 votos) sem especificações. 

No entanto apesar das dificuldades na aprendizagem da língua espanhola, os alunos 
conseguiram expressar muito bem na questão 16, que questionava sobre o interesse e/ou o motivo 
maior que os levam a estudar o espanhol mesmo diante de tantas dificuldades. Desta forma abaixo 
segue o gráfico obtido com as respostas dadas a estão questão: 

Gráfico 2: Interesse dos alunos em estudar espanhol 
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Observamos então que a maioria dos alunos (144) escolheu a opção de emprego, muitos dos 
nossos alunos ainda são motivados pela concepção capitalista do mundo, em que é necessário estudar 
para conseguir um bom emprego com uma remuneração que lhe permita adquirir todos os bens 
materiais “ditados” por uma sociedade capitalista. Na realidade a verdadeira e única razão em estudar 
deveria ser a busca pelo conhecimento e do saber para se viver. 

Em seguida a opção mais votada (83 alunos) foi a busca pelo conhecimento de outras culturas, 
interessante já que as culturas são como prismas que nos permitem perceber a realidade de distintas 
possibilidades. O vestibular ficou em terceiro lugar na preferência dos alunos com 38 votos; de maneira 
semelhante 37 alunos não responderam a questão deixando-a em branco; nenhuma das opções foi 
selecionada por 5 alunos. 

Como podemos observar são muitas e de diferentes naturezas as dificuldades de 
aprendizagem expostas pelos alunos como dificuldade na pronúncia, falta de vocabulário e timidez. 
Desta forma, o professor fazendo uso da estratégia contribuir na aprendizagem da língua espanhola 
junto ao seu aluno, de modo a não permitir que seus alunos se desestimulem e desistam do seu motivo 
de estudar a língua, mas que aos poucos com o uso do SENTIPENSAR em sala de aula o professor 
transmita a razão de que ao estudar se adquire conhecimentos para além do vestibular e do emprego; 
são saberes para a vida. 

 

3. ESTRATÉGIA 

 

O professor na sala de aula deve estar preparado para trabalhar com a estratégia, pois trabalhar 
com ela é permitir o exercício da dialogicidade dentro da diversidade do processo educativo. No caso de 
aprendizagem de uma língua estrangeira podemos encontrar nos nossos alunos uma diversidade tão 
rica que nos permita o exercício de construir um saber ajudando-nos mutuamente. 

Assim, para Morin (2006) a estratégia opõe-se ao programa, já que o programa é a 
determinação a priori de uma seqüência de ações tendo em vista um objetivo que só funciona em 
condições externas estáveis; a estratégia considera a incerteza, os fatores pertinentes que quando 
alterados pela emergência de um novo elemento permite ao professor modificar alguns passos e ter 
como fator motivador o objetivo a ser alcançado. 

É necessário compreender que as estratégias possuem alguns aspectos próprios, por exemplo, 
uma vez utilizada ela pode influenciar a aprendizagem facilitando/acelerando ou dificultando, se não for 
a estratégia mais adequada para o aluno; elas precisam ser aplicadas de acordo com um contexto e/ou 
uma situação pedagógica; e os diversos fatores internos ou externos podem  influenciar no uso das 
estratégias, por isso é necessário o professor estar preparado para uma diversidade de possibilidades. 

Outro aspecto importante relacionado às estratégias é o aumento da autonomia do aluno, uma 
vez que trabalhar com estratégias é um passo significativo para a formação de um indivíduo autônomo, 
ou seja, na construção de um indivíduo que sabe aprender, sabe onde buscar informação e como tirar 
maior proveito delas. 

Em suma, o que se pode dizer é que para tornar a aprendizagem mais autônoma e efetiva é 
preciso que o aluno assuma uma responsabilidade maior no processo de aquisição do conhecimento e 
isso pode ser feito com a ajuda do professor mediador, que é aquele que na sala de aula exerce a função 
de provocar o aluno a aprender a aprender. 
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Como professores devemos ser capazes de identificar as características particulares de cada 
aluno, assim nas aulas podemos proporcionar o envolvimento de todos na tomada de decisões, 
motivando-os. Trata-se então de promover um ambiente favorável para a aprendizagem de uma língua 
estrangeira, em que todos os alunos possam participar, e ter a oportunidade de errar e de contribuir na 
aprendizagem do outro.  

O objetivo de se ensinar ao aluno a usar estratégias é torná-lo consciente dos fatores que 
afetam a aprendizagem e descobrir que estratégias são as mais adequadas para cada situação ou 
atividade. Com isso passam a ser alunos mais eficazes, mais responsáveis pela própria aprendizagem e, 
conseqüentemente, mais motivados. 

Desta forma, o papel do professor parece ser o de encorajar os alunos a pensar sobre a língua 
estrangeira, neste caso a espanhola, ajudá-los a conhecer e fazer uso das estratégias que julgarem mais 
apropriadas, além de fazer com que construam autoconfiança suficiente para arriscar e encarar novas 
experiências na língua estrangeira. 

 

4. SENTIPENSAR 

 

A propósito do conceito de estratégia e das suas implicações, acreditamos que a melhor 
estratégia a ser desenvolvida no ambiente de uma sala de aula para aprendizagem não somente de uma 
língua estrangeira mais de qualquer outra disciplina seria o SENTIPENSAR. 

 Segundo Saturnino de La Torre (2004) este término traduz o processo de fusão e de integração 
de Sentir–Pensar , que associado a outros impulsos básicos como persistir, atuar, interagir e comunicar 
representa a necessidade de uma concepção holística e integrada da realidade educativa de cada aluno, 
onde o biológico, neurológico, sócio-cultural, psicológico são algumas das dimensões parciais de uma 
mesma realidade complexa. 

Como professores compreendemos que o aprender e o ensinar aos humanos dão-se em todas 
as dimensões. Por isso, temos que aprender a ensinar nestas dimensões, pois a escola ainda privilegia o 
“aprender a conhecer” e, predominantemente, o conhecimento racional. Entretanto, o que move as 
pessoas é a emoção e o sentimento. 

Neste sentido a escola tem que repensar seu trabalho pedagógico, visando educar também na 
dimensão emocional. Antes de tudo precisamos entender que o estudante é um ser humano que se 
desenvolve como sujeito, assim como todos nós, um ser humano em crescimento acelerado, que vive 
em grupo no qual também aprende a conviver; que a sala de aula é um grupo.   

E é importante estar aberto a experiências novas, assumindo algum risco, pois não sabemos 
tudo, mas vamos avaliando todas as experiências. O que pode ser incorporado ao trabalho pedagógico 
para oportunizar estas aprendizagens? O uso de música? Algum trabalho na linha artística, literária, 
teatral?  Na linha da interiorização, sensibilização, meditação, espiritualidade?  Algum trabalho grupal? 
Certamente cada um busca seu jeito e seu caminho, sem esquecer que o professor deve oportunizar 
que o aluno construa o conhecimento. 

Desta forma, na aprendizagem de uma língua estrangeira devemos como professor 
proporcionar o exercício do SENTIPENSAR, o aluno como ser humano é dono de uma parcela emocional, 
é capaz de sentir e pensar acerca do que está sendo ensinado e sobre os acontecimentos que ocorrem 
no ambiente da sala de aula.  
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Como professores nossa preocupação deve ser de proporcionar o meu aluno o SENTIPENSAR 
sobre a Língua Espanhola, ao invés de um conhecimento racional sobre a língua estrangeira, posso 
primeiramente sensibilizar o meu aluno sobre a cultura da língua espanhola seja por meio de poemas, 
textos, literatura, músicas, filmes. Antes de tudo é fazer meu aluno pensar sobre o novo universo que 
lhe estou apresentando. 

Diante disso a sensibilização emocional do indivíduo é tanta que sobra pouco espaço para as 
dificuldades como timidez, dificuldade na pronuncia, falta de vocabulário, falta de materiais didáticos, 
entre outros. Por que aqui o aluno aprende por meio de dos movimentos primeiro ele sente a língua, a 
cultura, o contexto e principalmente ele mesmo diante do novo conhecimento que se apresenta; depois 
no segundo movimento ele pensa agora como ser racional que constrói seu conhecimento. 

Na medida em que o professor oferece as ferramentas e permite ao aluno realizar esses dois 
movimentos ele contribui para a construção de um indivíduo completo na sua essência, agora o 
emocional e racional estão sendo utilizados de forma conjunta, juntos eles contribuem com o homem 
para sua condição humana. 

Assim percebemos que as dificuldades dos alunos do 1º ano estão na órbita do racional, porque 
o que deveria ser uma atividade motivadora de conhecer uma nova língua estrangeira se converteu em 
uma carga cheia de tensões e estresse resumida muitas vezes à gramática.  

Então, talvez essa seja o momento para contemplar o SENTIPENSAR na sala de aula e na 
aprendizagem de uma língua da Língua Espanhola, permitir o desenvolvimento de habilidades e 
competências não apenas para a aprovação no final do ano, mas principalmente para a vida. 

As emoções possuem um papel importante na educação e na vida cotidiana, como também na 
escola e em outras relações de pessoais. É uma inteligência que, hoje, já não pode ser relegada em 
nenhum processo formativo. Com isso o objetivo é sensibilizar o aluno para determinados valores 
relacionados à vida, à preservação do meio-ambiente, o cultivo da paz, as diversas culturas ou a 
qualquer outro tema que seja de interesse. 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que as dificuldades de aprendizagem dos alunos do 1º ano do Ensino Médio advêm 
de uma cultura racional, que não permitiu ao aluno se reconhecer dentro do processo educativo e de 
construção do conhecimento.  

 Assim, mostramos a necessidade do professor fazer uso das diversas estratégias para ajudar seu 
aluno a torna-se mais autônomo e consciente mediante o processo de aprendizagem. No entanto, 
sugerimos o SENTIPENSAR como estratégia na aprendizagem de uma língua estrangeira, em que por 
meio de dois movimentos o de sentir e pensar o aluno seja capaz de agir mediante o conhecimento. 
Trata-se de reconhecer o aluno como um ser humano (racional/emocional) e ensinar não apenas para a 
escola, mas principalmente para a vida. 

Para tanto, necessitamos compreender o ser humano em sua inteireza, reconhecendo que a 
identidade humana surge, realiza-se e conserva-se de maneira complexa.  Na vida cotidiana, o ser 
humano atua como um todo, onde, conjugando-se de pensamento e sentimento  encontram-se em 
“holomovimento” tal modo que fica difícil saber qual dos dois prevalece sobre o outro.   
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Neste sentido a escola deve incentivar a necessária ligação do racional e emocional do aluno. 
Bem como ser um lugar de alegria e de prazer, onde se constrói conhecimentos. Como diz Morin (2006) 
o conhecimento é responsável pela libertação e pela emancipação humana, por isso tem que estar 
imbricado com a beleza, com a alegria e também com o ócio, que é criativo.

 

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICA 

 
COSCARELLI, C. V. Estratégias de Aprendizagem de Língua Estrangeira: uma breve introdução. Educação 
e Tecnologia. Belo Horizonte: CEFET-MG, 1997. p. 23-29. v. 4. n.4.  
 
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita - repensar a reforma/ reformar o pensamento. 12ª Ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
 
DE LA TORRE. Saturnino.  MORAES, Maria Cândida. Sentipensar: fundamentos e estratégias para 
reencantar a educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
 
 
 

15091508



                                                        
1

.

15101509



15111510



15121511



15131512



15141513



15151514



15161515



15171516



15181517



15191518



TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: UM ESTUDO SOBRE SEUS 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 
J. G. A. Nascimento1 ; T. P. Andrade2 e I. M. S. P. Carneiro3 

1Instituto Federal do Ceará - Campus Maracanaú; 2Instituto Federal do Ceará - Campus Maracanaú e 3Instituto 
Federal do Ceará - Campus Maracanaú 

jandradenascimento@gmail.com; tatah_tpa@hotmail.com e isabelmsaid@yahoo.com.br 

 
 
 

RESUMO 

O presente artigo traz algumas questões sobre os desafios e as possibilidades que norteiam o 
trabalho docente. O estudo situa-se diante das intensas transformações sociais, políticas e econômicas 
que vêm ocorrendo no mundo moderno as quais refletem na instituição escolar, promovendo reflexões 
sobre seu papel como espaço que fomenta o processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, crescem 
nos sistemas educacionais, os debates a respeito da premente mudança nas práticas educativas ali 
desenvolvidas, uma vez que o atual panorama social e educacional revela a ampliação dos espaços 
educativos para além dos muros da escola, demandando novas possibilidades e necessidades de 
formação humana. O entendimento da problemática seguiu os procedimentos indicados pela 
abordagem qualitativa, mediante estudo de caso. A coleta de dados foi realizada a partir de questionário 
junto a 18 professores pertencentes à rede pública municipal e estadual do Ceará. Os mesmos têm idade 
entre 24 e 42 anos e com experiência acima de 06 anos de magistério. O estudo tem como referencial 
teórico Nóvoa (1997), Tardif (2002) e Libâneo (1998).  

O estudo revela que as constantes transformações do mundo atual, principalmente, com a utilização 
de tecnologias repercutem no trabalho docente, implicando em novos desafios e novas possibilidades 
para o desempenho desses profissionais. Os desafios são destacados pelos professores quando estes 
precisam utilizar diversos saberes, habilidades e metodologias para melhorar sua atuação em sala de 
aula. As possibilidades do trabalho docente são encontradas diante da complexidade da relação 
processo ensino-aprendizagem, favorecendo a articulação entre a teoria e a prática. Nesse contexto, 
constamos a importância da discussão sobre a relação do trabalho docente e a formação continuada, 
pois, ao tratarmos de assuntos dessa natureza, proporcionamos cada vez mais espaços de reflexão sobre 
o cotidiano escolar. 

 

 

Palavras – chave: Trabalho Docente, Desafios e Possibilidades, Formação Continuada 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo traremos algumas questões sobre os desafios e possibilidades que permeiam o trabalho 
docente. O estudo situa-se diante das intensas transformações sociais, políticas e econômicas que vêm 
ocorrendo no mundo contemporâneo às quais repercutem na instituição escolar suscitando reflexões 
sobre seu papel como espaço que fomenta o processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, crescem 
nos sistemas educacionais, os debates a respeito da premente mudança nas práticas educativas ali 
desenvolvidas, uma vez que o atual panorama social e educacional revela a ampliação dos espaços 
educativos para além dos muros da escola, demandando novas possibilidades e necessidades de 
formação humana. 

Os discursos em torno da valorização da Educação, por meio da ampliação das ações educativas com 
vistas a atender as demandas da atual sociedade, têm sido significativos nos últimos anos, porém, o 
panorama social de desprestígio da profissão de professor ainda se faz presente. Situações de descrédito 
social, econômico e profissional ainda são vivenciadas por parte desse profissional, mesmo ele sendo um 
elemento indispensável para “a criação das condições cognitivas e afetivas que ajudarão o aluno a 
atribuir significados às mensagens e informações recebidas das mídias, das multimídias e formas 
variadas de intervenção educativa urbana”. (LIBÂNEO, 1998, p.27-28).  

A docência, ao longo dos anos, veio se caracterizando no imaginário social dos sujeitos como 
profissão, intrinsecamente, vinculada a alguns aspectos: más condições de trabalho, desvalorização 
social e baixa remuneração salarial. Na prática, este último faz com que o professor aumente sua carga 
horária de trabalho.  

Nesse sentido, a desvalorização que tem marcado essa profissão gera repercussões negativas para os 
professores que passam a ser considerados meros técnicos reprodutores de conhecimentos, um 
profissional desqualificado, um “semi-profissional”. (SARMENTO, 1994, p.39). Este fato ocorre uma vez 
que as atribuições valorativas que incidem sobre o trabalho docente são representações sociais que 
passam a se constituir em atributos da pessoa que o desenvolve. 

Seja por meio da perda da qualificação profissional requerida para a prática cotidiana, seja mediante 
a precarização das condições de trabalho, o desprestígio social e profissional ainda constitui um 
elemento implicador no processo de construção da profissionalização do professor. Essa perda de 
prestígio se revela e se concretiza nos desafios vivenciados na formação contínua e no exercício da 
profissão no espaço escolar. 

A compreensão dessa problemática seguiu os procedimentos indicados pela abordagem qualitativa 
de pesquisa que se desenvolve “numa situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano 
aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, 
p.18). Tal abordagem tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador o seu 
principal instrumento, fazendo-se necessário, o contato direto e prolongado deste com o ambiente, e 
dessa forma, com a situação investigada. 

A pesquisa se desenvolveu em três etapas. A primeira se deu no aprofundamento da literatura 
pertinente a temática em análise. A segunda resultou na coleta de dados mediante entrevistas semi-
estruturadas, com 18 professores entre 24 e 42 anos, pertencentes à rede municipal e estadual de 
ensino do Ceará. Eles atuam no Ensino Fundamental e são pós-graduados com experiência profissional 
acima de 06 anos no magistério. Finalizando, a última etapa pautou-se na análise conceitual e contextual 
dos dados coletados e descritos ao longo da investigação, tomando como referências teóricas os estudos 
de Nóvoa (1997), Sarmento (1994), Tardif (2002), Libâneo (1998), dentre outros. 

A proposta deste artigo visa discutir acerca de fatos que permeiam o meio acadêmico e a sociedade 
como um todo em relação à prática docente e como isso interfere na capacidade do professor ensinar; 
busca perceber, ainda, como os professores enfrentam os problemas que muitas vezes ocasionam danos 
a sua saúde.  
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Assim, com base nos estudos realizados, abordaremos, inicialmente, aspectos referentes ao trabalho 
docente e formação continuada, em seguida, apresentaremos os resultados da pesquisa e, finalmente, 
as considerações finais. 

2. TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

O trabalho docente é caracterizado como trabalho interativo, social, ético e afetivo o que requer 
saberes profissionais, adquiridos na prática e pela prática, oriundos de fontes diferentes e produzidos 
em contextos institucionais e profissionais variados. Os saberes profissionais são definidos como saberes 
da ação que ao serem incorporados no trabalho só tem sentido nas diferentes situações vivenciadas 
pelos trabalhadores. Eles são caracterizados como temporais, plurais, heterogêneos, personalizados, 
situados e carregam consigo as marcas do seu objeto, que é o ser humano (TARDIF, 2002) e são 
incorporados na escola “em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos 
contextos escolares”. (PIMENTA, 1999, p.29).     

Partindo desse pressuposto, a formação continuada torna-se um aspecto necessário para a atuação 
dos professores tendo em vista que é um espaço de reflexão sobre o que aprenderam e o que poderão 
aprender diante das vivências na escola:  

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 um estatuto ao saber da experiência. 
(NÓVOA, 1997, p. 25). 

 A formação continuada tem de ser percebida como um espaço aonde o professor busca de alguma 
forma suprir suas dificuldades encontradas na sua prática diária de ensino. Ela surge como uma forma de 
ampliar a construção do conhecimento desses profissionais, pois a educação não é estática, ela está em 
constante transformação. 

Nesse contexto, o trabalho docente está relacionado diretamente à formação continuada, pois o 
professor constrói sua profissão na medida em que exerce sua carreira. Sendo assim, o processo de 
atualização contínua é importante para que o professor possa se desenvolver junto a sua profissão e, 
conseqüentemente, criar seu jeito de ensinar caracterizando seu estilo, sua identidade. A formação 
continuada se faz necessária para o aprimoramento e para a conquista de melhores condições 
trabalhistas.     

3. RESULTADOS 

3.1. Trabalho Docente: Para Além da Capacidade Técnica 

Inicialmente, perguntamos aos professores sobre os aspectos necessários para sua atuação em sala 
de aula. Um número significativo de entrevistados (05) apontou que além da técnica de ensino é 
necessário ter um bom recurso pedagógico e um ambiente de trabalho favorável, como pode ser 
observado no seguinte depoimento:  

... junto à capacidade técnica, deve haver recursos pedagógicos e um ambiente 
favorável, porque este oferece um maior nível de assimilação e 
desenvolvimento da aprendizagem.  Estes três hoje se tornam seus maiores 
desafios, pois conciliá-los é uma tarefa um pouco complicada devido a 
inúmeros fatores, como, por exemplo, o financeiro e a falta de parceria com as 
famílias, que se encontram cada vez mais distantes para esta educação de 
qualidade. 
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O depoimento acima revela que não basta só à capacidade técnica para ensinar; deve haver a 
articulação com outros elementos para garantir a qualidade da prática docente. Não adianta ter recursos 
pedagógicos sem que haja condição de um ambiente que facilite a utilização dos mesmos, além disso, a 
escola e família devem ser aliadas no processo ensino-aprendizagem para que o aluno venha se 
desenvolver cada vez mais. Deve, assim, existir para a consolidação da prática docente recursos de 
qualidade, ou seja, capacidade técnica e um ambiente favorável para que o aluno assimile melhor o 
conteúdo desenvolvido pelo professor. 

Os docentes (04) também afirmaram que é fundamental ter a prática e a formação contínua 
entrelaçadas, pois eles entendem que a técnica oferece somente um alicerce para se trabalhar em sala 
de aula.  

...a capacidade técnica necessita de vários outros elementos, tais como: teoria, 
prática, formação, entre outros, pois nada funciona de maneira pronta e 
acabada, assim como uma máquina precisa da combinação de várias peças 
para funcionar, assim é nossa prática pedagógica, necessita de vários 
elementos, para se ter melhores resultados de aprendizagem.  

Com base nesse depoimento, podemos afirmar a importância da formação continuada como um 
espaço de produção de novos conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a 
prática do professor, da construção de competências do educador. (RIOS, 2009). No contexto 
educacional contemporâneo, a formação continuada é a saída possível para a melhoria da qualidade do 
ensino, por isso o profissional consciente deve saber que sua formação não termina na Universidade. 
Essa compreensão revela que não basta o professor se utilizar da técnica para desenvolver o seu 
trabalho é preciso se respaldar em outros aspectos que envolvem o processo formativo, como afirma 
Leal (1997): 

Desenvolver ações junto às crianças e adolescentes significa ultrapassar as fronteiras do tecnicismo 
fragmentado, transcender o conteudismo conservado das práticas escolares e enxergar os novos 
horizontes pedagógicos inseridos nos modelos epistemológicos que ressaltam a capacidade de criar, de 
construir e de se harmonizar com o universo (p.1). 

Outros entrevistados (05) acreditam que é importante, além de ter o domínio dos conteúdos, pensar 
em meios para transformar a aula em um momento prazeroso, onde haja troca de conhecimentos entre 
o professor e o aluno. Nesse momento, encontramos mais uma vez a importância da formação 
continuada que tem a intenção de propor novas metodologias de ensino e permitir aos professores a 
atualização dos conhecimentos. Visa também contribuir para as mudanças que se fazem necessárias 
para a melhoria da ação pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. Nóvoa (1997) destaca 
que conhecer novas teorias, faz parte do processo de construção profissional, mas não bastam, se estas 
não possibilitam ao professor relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu dia a dia. 
Nesse contexto, cabe destacar a dimensão estética do trabalho docente que diz respeito à capacidade do 
professor de “criar e organizar espaços de beleza, de atitude estética, potencializando a atividade 
criadora do educador e do educando” (LEAL, 1997, p.1.). 

No âmbito dessa discussão, a interação foi citada por um sujeito como um elemento fundamental no 
trabalho docente, assim como podemos destacar na citação a seguir: “A capacidade técnica é sim 
necessária, mas não é suficiente. É preciso que sejam aproveitados outros artifícios como aulas mais 
práticas e interativas, pois assim o corpo discente com certeza estará mais aberto ao aprendizado e a 
vivência escolar”. 

A interdisciplinaridade também foi lembrada por um outro sujeito destacando que o professor ao 
ministrar sua disciplina precisa trabalhar o conteúdo de forma interativa além de estabelecer relações 
com outras disciplinas, conforme depoimento que se segue:  

... Hoje com a interdisciplinaridade, não se pode mais ficar preso a um único 
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conhecimento, mais sim buscar ao máximo expandi-lo. A interdisciplinaridade 
oferece, portanto, uma nova postura diante do conhecimento contribuindo 
para a aprendizagem efetiva, visando garantir a construção de um 
conhecimento globalizado onde todos saem ganhando: em um mundo 
globalizado que está em constantes mudanças todos os profissionais e, 
principalmente, o educador precisa esta se renovando, buscando novos 
conhecimentos em outras áreas. 

A intenção, assim, é aderir a novos métodos de aprendizagem que avancem contribuindo com as 
transformações sociais, é o que ressalta um dos professores:  

Dominar conteúdos e certas técnicas nem sempre é suficiente para garantir a aprendizagem dos 
alunos. Após muito refletir, o professor precisa chegar à conclusão de que é preciso banir certos 
conceitos e modelos antiquados – que se tornam cada vez mais inadequados e desestimulantes – e 
aderir a novos métodos que caminhe rumo as correntes das transformações sociais.  

Diante do exposto, verificamos que a prática docente necessita de outros elementos além da 
capacidade técnica e que os mesmos podem interagir para a melhoria da escola. É o que afirma Libâneo 
(1998) quando defende que o professor contemporâneo deve seguir as novas atitudes docentes, entre 
as quais: modificar a idéia de uma escola e de uma prática pluridisciplinar para uma escola e uma prática 
interdisciplinar. Ou, como reforça Passos (2006), quando afirma que o ensino é: “uma prática social 
concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível. É um processo que sofre 
influências de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, institucionais, 
afetivos e estéticos” (p.1). 

Podemos perceber, assim, que a interdisciplinaridade faz parte da vida de qualquer docente e para 
que ela seja efetivada espera-se que ele não ofereça aos alunos um saber fragmentado e 
descontextualizado, requerendo para isso uma nova concepção da prática docente. 

3.2.  Desafios, Possibilidades da Profissão Docente 

Em relação aos desafios e possibilidades da profissão docente, os entrevistados (05) afirmam que 
estimular o aluno a aprender é um dos desafios dos docentes. Eles disseram que o professor deve ser 
criativo e dinâmico a fim de despertar o interesse dos alunos para a aquisição de novos conhecimentos. 

Em relação à estrutura física e emocional, esta também foi lembrada por (05) sujeitos como sendo 
um dos desafios do trabalho docente:  

A profissão de educador é muito árdua e difícil, pois como diz Içami Tiba: 
‘Ensinar é um gesto de generosidade, humanidade e humildade. É oferecer 
alimento saboroso, nutritivo e digerível aqueles que querem saber mais, 
porque ensinar é um gesto de amor’. E assim vemos que, se não for por amor 
não somos verdadeiros professores, já que nos deparamos com tantas 
situações desestimulantes que nos levam a reflexão da nossa difícil profissão.  

Existem muitos desafios e limites na nossa profissão que precisamos superar, 
desde a falta de infraestrutura das nossas escolas, falta de recursos humanos e 
materiais suficientes para ter um bom andamento na escola, um pensamento 
negativo de muitos colegas, a falta de compromisso dos pais faz com que 
muitas vezes nossa atuação seja limitada e algumas vezes desafiante em nosso 
papel de educador.   

Libâneo (1998) faz referência à questão da afetividade quando fala das novas atitudes docentes e diz 
que o professor deve “integrar no exercício da docência a dimensão afetiva” (p.24) e também 
“desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, 
ao ambiente, às relações humanas, a si próprios.” (p.24). Tardif (2002) também comenta que uma boa 
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parte do trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na 
capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e sentir suas emoções, seus 
temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos.  

Outros (02) sujeitos trouxeram novamente a formação continuada como pauta de nossos 
questionamentos e disseram que o docente deve contribuir para educação, sempre crescendo 
profissionalmente em busca de melhorias das relações educacionais. Nesse sentido, o professor deve ter 
a consciência de que a sua formação não pára quando ele termina a Universidade, tendo que se 
aperfeiçoar constantemente, diante das novas tecnologias de informação e comunicação da sociedade 
atual globalizada. Para sintetizar o que explicitamos, utilizamos à fala de Freire (1991) que diz: “Ninguém 
nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 
educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática”. (p.58). 

A valorização do ser humano foi citada por (02) entrevistados como ações que fazem parte dos 
desafios docentes: “transformar o ser humano é o primeiro desafio a ser enfrentado.” Tardif e Lessard 
(2007) afirmam que: “ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres 
humanos” (p.31). Quando falamos em valorização do ser humano, também estamos incluindo a 
valorização do professor, conforme consta no art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 
9.394/96) que deve se dá a partir do  

ingresso exclusivamente por concurso público e provas e título; 
aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; piso salarial profissional; progressão 
funcional baseada na titulação ou habitação, e na avaliação do desempenho; 
período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga de 
trabalho; condições adequadas de trabalho.  

Com base nesse entendimento, podemos perceber que os desafios a serem enfrentados pelo 
professor perfazem um percurso muito amplo que vai desde a motivação do aluno, englobando seu lado 
emocional e afetivo bem como a valorização do ser humano e vai até a questão da estruturação física da 
escola, a falta de condições de trabalho, como também a questão da formação continuada do professor.  

O trabalho coletivo foi outra categoria apresentada por um dos sujeitos que disse: “jamais 
conseguiremos alcançar alguns objetivos sozinhos, todos deverão estar engajados”. A citação de Alarcão 
(2003) serve de embasamento para a fala do entrevistado. 

O professor não pode agir isoladamente em sua escola. É neste local, o seu 
local de trabalho, que ele, com os outros, com os colegas, constroem a 
profissionalidade docente. Mas se a vida dos (as) professores (as) tem o seu 
contexto próprio, a escola, esta tem que ser organizada de modo a criar 
condições de reflexividade individuais e coletivas. Vou ainda mais longe. A 
escola tem de se pensar a si própria, na sua missão e no modo como se 
organiza para a cumprir. Tem também ela, de ser reflexiva. (p. 44).  

A violência foi outro aspecto lembrado por um entrevistado e a afetividade no trabalho docente foi 
apontada por (03) sujeitos como sendo uma das possibilidades para seu crescimento pessoal e 
profissional, além de “através da prática diária junto aos alunos poder contribuir para a formação de 
pessoas melhores e, consequentemente, de um mundo melhor.” e assim “construir seres melhores 
acreditando que esses alunos sejam cidadãos conscientes e evoluídos.”. 

Outra possibilidade citada por (02) entrevistados nos remete ao pensamento de “modificar” a 
sociedade, como pode ser visto no depoimento de um deles: “considero que existem muitas 
possibilidades, mas a que considero mais importante é a de transformadora de uma realidade social na 
qual nosso aluno esteja inserido.” ou até mesmo “as possibilidades, de construir uma sociedade futura 
mais consciente”. 
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Articulação teoria e prática citada por um entrevistado surge também como sendo uma nova 
possibilidade da profissão docente: 

O professor se vê a todo instante desafiado a auxiliar os estudantes a 
aprofundarem seus conhecimentos. Também é levado a pensar, a ensinar e 
aprender, buscando sempre uma “receita milagrosa” que possibilite o 
progresso tão sonhado. No entanto, encontra-se limitado quando descobre 
que achá-la parece ser “impossível”. Algumas vezes, culpa a si próprio, outras, a 
desestrutura física do ambiente, a indisciplina dos alunos, enfim, as coisas que 
acabam por desmotivar o profissional e a acumular experiências mal-
sucedidas, mas ainda há esperança de que novas possibilidades surjam e 
encontremos a tão desejada “fórmula” que equilibre a teoria e a prática.    

Outro entrevistado acrescenta: “os desafios são muitos, se formos listar não cabem no papel, pois o 
sistema educacional mudou muito e não está dando o resultado que deveria apresentar”. Além disso, “a 
educação está em constante movimento, não é estática, sempre busca atualizações para melhor 
aperfeiçoar o trabalho do docente e a vida no ambiente escolar”.  

Diante do exposto, percebemos que são muitos os desafios e limites que permeiam o trabalho 
docente, por outro lado, há várias possibilidades de mudança o que requer a união de todos os 
profissionais da educação para a melhoria da prática educativa na escola. Uma síntese dessa 
compreensão é evidenciada, a seguir, quando apresentamos os principais achados deste estudo. 

4. CONSIDERAÇÕES 

O estudo revela que as constantes transformações do mundo atual, principalmente, com a utilização 
de tecnologias, repercutem no trabalho docente, implicando em novos desafios e novas possibilidades 
para a atuação desses profissionais. Os desafios são destacados pelos professores quando estes 
precisam utilizar diversos saberes, habilidades e metodologias para melhor ensinar e se relacionar com 
seus alunos, ou seja, estabelecendo uma relação afetiva com a realidade dos mesmos a fim de conduzir 
de forma eficiente seu trabalho.  

As possibilidades do trabalho docente são encontradas diante da complexidade da relação processo 
ensino-aprendizagem que busca o equilíbrio entre o que está escrito e o que se deve fazer, ou seja, na 
articulação entre a teoria e a prática.  Uma prática para além da capacidade técnica que seja auxiliada 
por boas condições de trabalho bem como um ambiente favorável ao desenvolvimento da mesma e 
capacitações que aperfeiçoe a atuação dos professores. Daí de alguns entrevistados ter citado a 
formação continuada como uma grande contribuidora para educação. 

Nesse contexto, constatamos a importância da discussão sobre a relação do trabalho docente e a 
formação continuada, pois, ao tratarmos de assuntos dessa natureza, proporcionamos cada vez mais 
espaços de reflexão sobre o cotidiano escolar. Dessa maneira, a educação não é um poste de concreto 
que permanece parado, mas que se transforma a cada dia, contribuindo para a realização das atividades 
docentes nas instituições de ensino, consequentemente, desenvolvendo o contexto em que está 
inserido.    

Portanto, podemos afirmar que a discussão sobre os desafios e possibilidades da prática docente 
não termina aqui, por se tratar de um assunto bastante complexo, pois envolve vários aspectos como a 
estrutura da escola, a família e a própria sociedade. 
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1 3º Módulo do Curso de Gestão Ambiental: Atualmente estão no 6º Módulo, concluindo o curso. Essa turma 
acompanhou o projeto do 2º ao 5º módulo.
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1 Esta concordância é entendida por Oliveira (2008) como um avanço democrático de nossa sociedade. 
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3 CESTA: tem a finalidade de coletar objetos de aprendizagem e construir repositórios interoperáveis. Disponível 
em: http://www.cinted.ufrgs.br/cesta. Acesso em :04/09/2011. 
4 MERLOT: uma comunidade on-line e aberta livre destinados para compartilhar os materiais de aprendizagem.  
Disponível em: http://www.merlot.org/merlot/index.htm. Acesso em :04/09/2011. 

15691568



15701569



15711570



15721571



15731572



15741573



15751574



�

�

�

�

�

�

15761575



15771576



15781577



15791578



15801579



15811580



15821581



15831582



4

20

4 714

20

15 15

17

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N
° d

e 
In

di
vi

du
os

( IN ) ( IAD ) ( IAI ) ( IN + IAD ) ( IN + IAI )

Sistemas de Iluminação

Níveis de Eficiência

Jogo de Lógica
Jogo de Raciocínio
Jogo de Memória
Quebra-cabeça

20

17

20

15 15

17

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N
° d

e 
In

di
vi

du
os

( IN ) ( IAD ) ( IAI ) ( IN + IAD ) ( IN + IAI )

Sistemas de Iluminação

Pico de Eficiência

Jogo de Lógica
Jogo de Raciocínio
Jogo de Memória
Quebra-cabeça

15841583



15851584



15861585



15871586



15881587



15891588



15901589



15911590



15921591



                                                        

Metodologia criada por Vilfredo Pareto e difundida por Joseph Juran em 1950 (técnica do 80/20) 
(ver Metodologia). 
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o primeiro a observar que o oxigênio, em contato com uma substância inflamável, 
produz a combustão. 
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Fonte: Novo Plano Diretor de Natal-RN, 2007 
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Legenda: A e B – Barcos de pesca na Praia de Diogo Lopes; C – Pescador local;
D – Processo de secagem da sardinha. 
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1 Entendemos evento como “o resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, levando uma nova 
função ao meio preexistente” (SANTOS, 2006, p. 95). 
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1 Entrevista com secretário de turismo de município participante do PDRST do Meio-norte. 
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Gráfico 1. Produção de Cera de Carnaúba no Vale do Açu em Toneladas. Fonte: Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2009).
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Tabela 1 - Produção de cera da carnaúba (em toneladas) nos municípios do vale do Açu/RN
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Mapa 01: Bairros Acampamento e Centro, Caicó/RN georreferenciados.

Fonte: Cartografia Digital produzido pelos autores com base em Imagem adquirida no software Google 
Earth. Vetorização produzida com o aplicativo ArcMap do software ArcGIS 9x. Projeções e Datum
ajustados para o Sistema de Projeções Geográfica, South American Datum 1969.
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Fonte: Cartografia Digital produzido pelos autores com base em Imagem adquirida no software Google Earth. 
Vetorização produzida com o aplicativo ArcMap do software ArcGIS 9x. Projeções e Datum ajustados para o 
Sistema de Projeções Geográfica, South American Datum 1969.   

Mapa 02: Ruas cartografadas nos bairros de Acampamento e Centro, Caicó/RN. 
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2 Segundo Carvalho e Braga (2001, p.96) O Plano Diretor “é o instrumento básico da política municipal de 
desenvolvimento e expansão urbana, que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Formalmente, é uma lei municipal obrigatória para as cidades 
com população superior a 20.000 habitantes [...]”. 
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1 Surge em 1972 (Olinda-PE), no período da ditadura militar. O CCLF empenha-se na luta pela restauração 
da democracia e reordenamento político- institucional do país e para o fortalecimento das organizações populares.
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1 Complexidade resultante da sua concretização no espaço urbano, com impactos para o desenvolvimento 
econômico da cidade. 
2 Isso ocorre uma vez que houve uma migração da população para outras áreas, que não se localizassem no centro da 
cidade – como era padrão – proporcionada uma aglomeração de pessoas, as quais são responsáveis por desenvolver 
um potencial mercado consumidor – donde a Avenida Airton Sena não fugiu a essas novas demandas. 
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3 Segundo Marx (2004, p. 108), “(...) somente é produtivo aquele trabalho que (...) diretamente produza mais-valia; 
por isso, só aquele trabalho com vista à valorização do capital”. Nesse sentido, aquele trabalho cuja principal 
orientação não esteja vinculada a auto-conversão do capital em própria mercadoria, é considerado improdutivo.
4 Ver ALONSO, 2009. 
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5 Ver Corrêa, 1995, capítulo 3. 
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6 Em Natal-RN, esse é o caso dos bairros da Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, ambos localizados na zona leste da 
cidade.
7 Principalmente nas Zonas Norte e Sul da cidade – ressaltando que a Avenida Airton Sena localiza-se na região Sul 
da cidade de Natal-RN. 
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2A comunidade do cravo, objeto da nossa análise está localizada no município de Concórdia do Pará na 
mesorregião Nordeste do Pará e pertencente à Microrregião de Tomé-Açú, o acesso a comunidade é feita pela 
PA-140 a comunidade fica no Km-35 entre os Municípios de Bujarú e Concórdia do Pará.
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Utilizamos o sentido de roçado, diferente de Sítio⁄Quintal, vale lembrar na produção camponesa esses territórios 
se complementam. No roçado visualizamos a utilização de grandes áreas de produção, no cravo a maioria dos 
roçados tem a Mandioca como principal cultura, porém coexistem outras culturas como, milho e Arroz. Já no 
Sítio, predomina a característica da criação de animais, a proximidade com o igarapé em alguns casos, uma gama 
de variedade de arvores de médio e grande porte de espécie frutíferas, e o local da casa de farinha. 

4 Fala do Sr. Manoel da Conceição conhecido no cravo o “seu manduquinha”. 
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A empresa Biovale e fruto da consórcio formado pela Biopalma da Amazônia S/A e a companhia vale do Rio 
Doce, com o aval do governo Federal,Estadual e Municipal para produção do óleo de palma.
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Em algumas região da Amazônia a Bocagem caracteriza-se pela limpeza inicial do terreno, essa etapa do 
processo do trabalho camponês e mais penosa por requerer grandes esforços para limpeza do terreno.
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Ver a Obra “História da vida privada no Brasil 4:Contrastes da intimidade Contemporânea”. 

19591958



19601959



19611960



19621961



19631962



19641963



19651964



19661965



19671966



19681967



19691968



19701969



19711970



19721971



19731972



19741973



19751974



19761975



19771976



19781977



19791978



19801979



 

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica   
Natal-RN -2011 

 

CONNEPI 2011   

 

1 

  A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE CAMPO PARA A CIÊNCIA GEOGRÁFICA.   

Polliana Bezerra de Oliveira 
IFBAIANO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Campus de Guanambi 

e-mail: geopollyana@yahoo.com.br  
 

RESUMO 

 

Este estudo busca propor um debate sobre a singularidade das aulas práticas no exercício da docência. 
O trabalho de campo para a disciplina de Geografia destaca-se pela importância da preparação e da 
contextualização, para que possa propiciar ao aluno o interesse pelo estudo do lugar vivido e a 
compreensão das contradições espaciais existentes. Nessa perspectiva, o trabalho de campo também se 
baseia na observação, permitindo ao aluno um olhar especial sobre os elementos da paisagem, 
fundamentado na teorização prévia, o que lhe dá autonomia diante da produção do conhecimento, 
despertando o senso crítico e investigador. O presente artigo visa discutir a importância das aulas de 
campo e apresenta dentro dessa proposta uma aula que foi realizada no distrito de Arrochado (onde se 
localiza barragem que abastece 3 municípios), pertencente ao município e Guanambi/BA, como 
programa da disciplina de Hidrologia com alunos do curso de especialização em Gestão Ambiental, uma 
discussão envolve aspectos hidrológicos do município e degradação ambiental. 

Palavras-Chave: Geografia; saída de campo; socialização.  
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1. INTRODUÇÃO 

Ao analisar a ciência geográfica, é importante apresentar um breve comparativo acerca de aspectos 
importantes para esse estudo, relacionando os avanços e conquistas no âmbito educacional, sobretudo 
no que se refere a percepção espacial e social do corpo discente durante uma saída de campo. 

Geografia tradicional nas escolas brasileiras tinha um caráter decorativo e enciclopedista, focado na 
descrição do espaço, na formação e no fortalecimento do nacionalismo, com um papel significativo na 
consolidação do Estado Nacional brasileiro. O trabalho de campo na Geografia tradicional norteava-se 
na observação e na descrição dos elementos contidos nas paisagens, o que resultava numa prática de 
ensino puramente descritiva e numa leitura acrítica do espaço geográfico. 

Geografia Crítica surge baseada no materialismo histórico e na dialética marxista, geografia de 
denúncia politização do discurso geográfico. Conceitos e temas como espaço, cidade, território, estado e 
sociedade passam a compor discussões envolvendo aspectos políticos e econômicos da análise 
geográfica.  

Dentre suas contribuições pode-se destacar que estimulou a reflexão e o pensamento crítico, 
oposição a uma realidade social e espacial contraditória e injusta. A Geografia crítica apresentou uma 
ruptura no ensino da Geografia em relação à chamada Geografia Tradicional.  

Ao propor uma análise social, política e econômica sobre o espaço geográfico, o movimento da 
Geografia Crítica entendeu que a superação da dicotomia natureza-sociedade (Geografia Física e 
Geografia Humana) e das fragmentações das abordagens dos conteúdos dar-se-iam pelo abandono das 
pesquisas e do ensino sobre a dinâmica da natureza  

O ensino de Geografia passa a assumir o quadro conceitual das teorias críticas dessa disciplina, que 
incorporam os conflitos e as contradições sociais, econômicas, culturais e políticas, constitutivas de um 
determinado espaço.  

O trabalho de campo na Geografia Crítica destaca-se pela importância da preparação e da 
contextualização, para que possa propiciar ao aluno o interesse pelo estudo do lugar vivido e a 
compreensão das contradições espaciais existentes. Nessa perspectiva, o trabalho de campo também se 
baseia na observação, permitindo ao aluno um olhar especial sobre os elementos da paisagem, 
fundamentado na teorização prévia, o que lhe dá autonomia diante da produção do conhecimento, 
despertando o senso crítico e investigador. 

A prática, sem dúvida é, o melhor dos caminhos para comprovar a teoria. A esse respeito pode-se 
afirmar que é fundamental que o professor: 

Tenha o conhecimento e a apropriação dos referenciais teóricos fundamentais, o 
domínio do método da ciência com que trabalha e a possibilidade de saber escolher as 
técnicas como estratégias operacionais adequadas (CALLAI, 1999, p. 21 apud 
CAVALCANTI, 2002 p. 21). 

Assim podem-se destacar algumas vantagens do estudo do meio, pois o mesmo favorece a 
conceitualização geográfica; permitindo o desenvolvimento de destrezas procedimentais relacionadas 
com a medição de distâncias, alturas, frequências; além de desenvolver a capacidade de observação; 
permitindo a elaboração de visões integradas de aspectos convencionalmente tratados de modo 
separado no ensino; bem como propicia a comparação, identificação de semelhanças e diferenças entre 
áreas e paisagens; numa perspectiva ambiental sobre o entorno e uma busca de soluções aos problemas 
ambientais e constitui um marco único para o desenvolvimento de destrezas cartográficas. (CALVENTE, 
1995 apud CAVALCANTI, 2002, p. 92). 
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De acordo com Cavalcanti (2002, p. 21) “a formação de professores de Geografia, na concepção de 
profissional crítico-reflexivo, deve ser uma formação consistente, contínua, que procure desenvolver 
uma relação dialética ensino-pesquisa, teoria-prática”.  

A esse respeito pode-se afirmar que é fundamental que o professor tenha “... o conhecimento e a 
apropriação dos referenciais teóricos fundamentais, o domínio do método da ciência com que trabalha 
e a possibilidade de saber escolher as técnicas como estratégias operacionais adequadas” (CALLAI, 1999, 
p. 21 apud CAVALCANTI, 2002 p. 21).  

O estudo do meio, como método que pressupõe o diálogo, a formação de um trabalho coletivo e o 
professor como pesquisador de sua prática, de seu espaço, de sua história, da vida de sua gente, de seus 
alunos, tem como meta criar o próprio currículo da escola, estabelecendo vínculos com a vida de seu 
aluno e com a sua própria, como cidadão e como profissional. (PONTUSCHKA, PAGANELLI, CACETE, 
2007, p.175-176). 

A aula de campo abre possibilidades de desenvolver múltiplas atividades práticas, tais como: 
consultas bibliográficas (livros e periódicos), análise de fotos antigas, interpretação de mapas, 
entrevistas com moradores, elaboração de maquetes, murais, etc. (CASTELLAR, 2005).  

Nesse sentido, o estudo da água - antes considerada um recurso ilimitado - encontra-se atualmente 
na pauta das maiores preocupações da humanidade, refletindo uma realidade que recentemente se 
acreditava bastante distante. 

Assim, a ciência hidrológica passa a ter um importante papel na prevenção e mitigação dos 
desastres naturais, por tratar da ocorrência, da circulação e da distribuição da água na Terra, bem como 
das propriedades físicas e químicas das águas e suas reações com o meio ambiente (VILLELA e MATTOS, 
1975). Reações como: enchente, inundação, seca, movimento de massa, erosão, transporte e deposição 
de sedimentos, subsidências e colapso de solo, proliferação de doenças, entre outros. 

Por estas razões, planejar adequadamente o uso das bacias urbanas e a ocupação da terra, levando 
em consideração seu desenvolvimento futuro, tem sido fundamental. Na tentativa de conciliar 
crescimento urbano e meio ambiente, é que sociedade e comunidade científica devem debater e propor 
ações de transformação do quadro caótico que apresenta a questão ambiental. 

Uma vez entendida a importância do estudo da ciência hidrológica, percebe-se que aula prática se 
configura como um recurso fundamental pelas possibilidades de interação, socialização, discussão e 
conhecimento que se produz diante da concreticidade observada nos ambientes visitados, daí a 
importância desse estudo. Uma fonte primordial para obtenção de conhecimentos. Além disto, 
explorações in loco constitui-se como um dos componentes mais prestigiados pelos discentes. 

Pois para que se compreenda a produção espacial é necessário ir além da aparência, dos aspectos 
visíveis, é preciso compreender como os determinantes políticos, culturais e econômicos se constituem 
na essência social e produzem as transformações espaciais. Pontuschka (2007). 

Discutir amplamente a importância da água; configura-se como um instrumento de propriedade, 
porém o dinamismo da proposta de saída de campo ultrapassa essa questão, haja vista, a necessidade 
imediata de ações, que possam atenuar e instigar sobre o uso e aproveitamento adequado dos recursos 
ambientais. 

2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA VISITADA 

Aula de campo foi realizada no leito do rio Grande e do rio Umburana, localizados no distrito de 
Arrochado, situado na cidade de Guanambi – BA. 

19831982



 

VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica   
Natal-RN -2011 

 

CONNEPI 2011   

 

4 

Efetuada no dia 28/05/2011 durante todo o período vespertino, as observações sobre o rio Grande 
e o rio Umburana, retratam informações sobre os principais rios que abastecem a barragem de Ceraíma 
(Figura 1 - aproximadamente 30 km da cidade de Guanambi/BA), que por sua vez, é responsável pela 
distribuição de água aos municípios de Guanambi, Candiba, Pindaí, Vila e Núcleo de Ceraíma.  

O açude de Ceraíma tem capacidade para reservar 58 milhões de metros cúbicos de água. Tem uma 
extensão de 518 metros, com altura máxima de 30 metros e volume de 650 mil metros cúbicos de água. 
Sua construção começou em julho de 1948. A primeira etapa ficou concluída em 1958. Foi inaugurada 
em 1976. (CODEVASF, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rodeada por morros a barragem de Ceraíma atualmente, sofre com a escassez de chuvas. 

Fonte: Aula de Campo, maio 2011. 

3. ABORDAGENS E OBSERVAÇÕES REALIZADAS 

3.1 Análise das Rochas: 

As rochas encontradas no leito dos rios durante as observações de campo foram caracterizadas 
tomando como base os estudos de Fontes (1994), Machado (1989) e Menor (1995). Nessa perspectiva 
optou-se por discutir e analisar as que tiveram uma maior representatividade no terreno. A partir da 
literatura apontada identificou-se tratar de rochas sedimentares. O conhecimento da variação 
espacial da mineralogia é importante por diferentes razões: permite elucidar processos de 
gênese dos solos, auxilia na definição de sistemas de manejo mais apropriados e é fator 
relevante para a sua classificação e seu mapeamento.(MENOR, 1995). 

Segundo Fontes (1994) a formação de uma rocha sedimentar decorre de uma sucessão de eventos, 
que constituem o chamado ciclo sedimentar. As etapas do ciclo sedimentar são: 

=> Decomposição das rochas pré-existentes (intemperismo) 
=> Remoção e transporte dos produtos do intemperismo 
=> Deposição dos sedimentos 
=> Consolidação (endurecimento) dos sedimentos 
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Ao final do ciclo sedimentar, tem-se a formação das rochas, constituindo basicamente dois grandes 
grupos de sedimentos: os detríticos (fragmentos) e os químicos (solutos), que originam dois grupos de 
rochas sedimentares: químicas e orgânicas: 

                                                 As rochas químicas se originam da precipitação de substâncias contidas em solução nas 
águas dos mares ou lagoas salgadas, ou por precipitações de substancias solúveis 
transportadas pelas águas, após saturação. Existem dois tipos de formação destas 
rochas: a) Rochas formadas pela evaporação da água e a consequente precipitação dos 
sais contidos em solução. São chamadas de Evaporitos. Exemplos: Sal Gema, Anidrita, 
Gipsita, Calcários, etc; b) Rochas formadas pela atividade bioquímica de organismos 
vivos existentes nestas águas, que transformam os sais solúveis em sais insolúveis, 
propiciando, sua precipitação. Exemplos: Calcários (> 50% de calcita) e Dolomitos (> 
50% de dolomita). Pode-se salientar nestes exemplos, a presença dos calcários e 
dolomitos que são de uso bastante difundido na agricultura, como materiais corretivos 
da acidez do solo. (FONTES, 1994 p. 23). 

Gipsita: Mineral abundante na natureza, que geralmente ocorre associado à anidrita, sulfato de 
cálcio anidro, que tem pouca expressão econômica. “Os termos “gipsita”, “gipso” e “gesso”, são 
freqüentemente usados como sinônimos”. (MACHADO, 1989, p. 23). 

Bastante solúvel, sua cor é variável entre incolor, branca, cinza, amarronzada, a depender das 
impurezas contidas. Trata-se de um mineral muito pouco resistente que, sob a ação do calor, desidrata-
se parcialmente, 

O mineral gipsita, geralmente, é encontrado em granulação fina a média, estratificada ou maciça, 
coloração em tons claros de amarelo e marrom, constituindo as denominadas rochas gipsíferas. Durante 
as observações constatou-se tratar de gipsita com detalhes amarronzados, e com presença de 
manganês (coloração mais intensa), constituindo, portanto a fácil fragmentação do mineral. 
(MACHADO, 1989) 

Caulinita: Um argilo-mineral de alumínio hidratado, formado pelo intemperismo gerado pela 
hidrólise parcial, em condições de drenagem menos eficientes, onde todo o potássio é totalmente 
eliminado pela quebra pela água, e 66% da sílica permanece no mineral. A caulinita encontrada na 
analise realizada durante a aula de campo apresentava um grau de pureza considerável, devido aoo fato 
de manifestar uma coloração alva (mais branca). 

3.2 Características Observadas no Leito dos Rios  

Dentre as análises realizadas considerou-se tratar de uma água de cor marrom, indicando 
sedimentos suspensos devido também à ocupação antrópica; o solo apresentou características 
semelhantes ao montmorilonita, um tipo de solo que não é aconselhável para realização de obras como 
pista e rodovias. É formado por uma unidade de gibsita entre duas de sílica superpostas 
indefinidamente. A união entre duas camadas de silício é fraca, permitindo com facilidade a penetração 
de água entre essas “células”. Dessa forma, um solo com essa composição tende a ser instável em 
presença de água, sendo resistente apenas quando seco. 

Na presença de umidade, possue variações volumétricas, ocasionando expansão e contração entre 
o período seco e molhado. Esse tipo de solo gera quebras constantes, rachaduras e descontinuidades na 
pavimentação, além de não oferecer suficiente suporte à obra em períodos de umidade, que se 
acentuaria com o peso excessivo. A pavimentação estaria rapidamente afetada e condenada sob essas 
condições, ocasionando excessivo gasto com manutenção e reparo da obra em questão. 

Assoreamento: Pode ser o causador de redução da correnteza. “Uma das causas de morte de rios é 
devido à redução de profundidade. O depósito de sedimentos químicos e físicos, constitui o fenômeno 
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do assoreamento, a atuação humana acelera este processo através dos desmatamentos, que expõe as 
áreas”.(ARAÚJO, 2010, p.59). Observou-se que o assoreamento (Figura 2) não chega a estagnar um rio, 
mas pode mudar drasticamente seu rumo e pode aumentar o nível de terra submersa e ajuda a 
aumentar os níveis das enchentes. Os rios Umburana e Grande apresentam fortes indícios de 
assoreamento. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Rio Grande  

Fonte: Aula de Campo, maio 2011. 

Erosão: A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios. Os rios removem porções do solo das 
margens dos rios, provocando desmoronamento de barrancos (figura 3). Por isso o rio pode mudar de 
forma, a erosão pode transcorrer de forma acelerada devido à declividade do terreno. “Embora a erosão 
possa correr sen a intervenção humana, na prática ela geralmente e iniciada e/ou aclerada por 
atividades antrópicas que causam o desaparecimento da cobertura protetora da vegetação natural ou 
danificam a estrutura do solo”.(ARAUJO, 2010, p. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Encontro do Rio Grande e Rio Umburana 

Fonte: Aula de Campo, maio 2011. 

 

4. A QUESTÃO DA ÁGUA NA CIDADE DE GUANAMBI/BA. 

Guanambi fica situada à margem esquerda do rio Carnaiba de Dentro, tendo como afluentes os 
riachos: Rega Pé, Sacouto, Belém, Porco Magro, Gentio e Muquém. Os rios e os riachos não são perenes, 
correndo apenas durante as estações chuvosas. (EMBASA, 2010). 

Com uma população atual de aproximadamente 78.000.000 habitantes (IBGE, 2010). Os recursos 
hídricos, que no passado abasteciam Guanambi até os anos de 1970, quando a população urbana oscilava 
entre 5.268 e 9.050 habitantes, e a população total do município era de 28.628 habitantes, utilizavam de 
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aguadas existentes nas proximidades da cidade, de uma nascente por nome Lagoinha. A captação era 
feita através de bombeamento e levada a população através de chafarizes, túneis ou carrinhos de tração 
animal (carneiro), carriolas, latas, baldes e selas de cargas em animais. (PREFEITURA GUANAMBI, 2011) 

A água para beber era captada através das chuvas em dois caldeirões localizados nas proximidades 
da cidade, por nome Lajedo Velho e Lajedo Novo, protegidos por muros, cuja capacidade de 
armazenamento às vezes era insuficiente para o ano todo, sobretudo no período de longas estiagens, 
momento que a cidade era abastecida por carros pipas, de mananciais do município vizinho Caetité, (rio 
Pirajá, de regime perene). 

Esses dados fazem parte do passado, o Lajedo Velho foi aterrado construído casas no local, que é um 
bairro com o mesmo nome (bairro Lajedo). O Lajedo Novo ainda existe, mas, suas águas são poluídas, sem 
nenhuma utilidade para o consumo humano, fica situado no bairro Marabá. E a Velha Lagoinha que 
abasteceu a cidade de Guanambi até o final da década de 1960, está quase toda aterrada onde já existem 
varias construções no local. Ressalta-se ainda, que quase todas as residências tinham cisternas, onde suas 
águas eram utilizadas na limpeza, lavagem de roupa entre outras necessidades. (PREFEITURA GUANAMBI, 
2011). 

Essa é a realidade de uma cidade que compõe o semi árido baiano, cuja precipitação pluviométrica é 
em média 700 mm (PREFEITURA GUANAMBI, 2011), uma região que enfrenta sérios problemas de 
escassez hídrica, que tem a caatinga ameaçada pelas atividades antrópicas, como vegetação 
predominante.  

 Essas características são variantes que concebem a presente discussão e justificam a importância de 
se traçar um estudo sobre o açude de Ceraíma, que se constatou tratar de um sistema concebido como 
responsável por todo o abastecimento de água destinada ao consumo humano, a piscicultura e a 
irrigação voltada para a produção agrícola em todo o município 

Torna-se importante, portanto a formação de uma filosofia ambientalmente voltada para fiscalizar e 
combater problemas na região, sobretudo relacionados à questão do abastecimento hídrico. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aula de campo é importante, pois proporciona a concretização da teoria, através dela transpõem-
se os conhecimentos teóricos da aula para a realidade. 

Pode-se ainda observar e comparar dados teóricos com a realidade do local que pode já ter sofrido 
modificações recentes. 

Esta prática pedagógica é positiva, pois oferece subsídios para por em discussão e comprovação à 
teoria da aula em classe. Além disso, proporciona um grande entusiasmo ao comprovar que o teórico 
pode ser constatado no contato físico visual. A negatividade do processo é descobrir que o ambiente 
está degradado, poluído e esquecido, no entanto, essa constatação abre outras discussões sobre a 
necessidade para a manutenção da vida, e ações sustentáveis.  

Parte-se de uma realidade local bem delimitada (como esse estudo abordou), para investigar a sua 
constituição histórica e realizar comparações com os outros lugares, próximos ou distantes. Sendo 
assim, a aula de campo jamais será apenas um passeio. 

Deve ser entendida como fonte primordial para obtenção de conhecimentos, a aula prática se 
configura como um recurso fundamental pelas possibilidades de interação, socialização, discussão e 
conhecimento que se produz diante da concretude observada nos ambientes visitados, além disso, 
explorações in loco constitui-se como um dos componentes mais prestigiados pelos discentes. 
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3 A região do Mato Grande - RN abrange uma área de 5.758,60 Km² e é composto por 15 municípios: Bento 
Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, João Câmara, Maxaranguape, Pedra Grande, Poço Branco, 
Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros e Parazinho. A população total do 
território é de 223.761 habitantes, dos quais 114.246 vivem na área rural, o que corresponde a 51,06% do total. Seu 
IDH médio é 0,61 
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2.1 

                                                        
1 A este respeito ver o trabalho de doutoramento do prof. Jerri Marin intitulado, “O acontecer e ‘desacontecer’ da 
romanização na fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia”. 2000. 
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2 Os padres da ordem da Sociedade do Apostolado Católico são conhecidos popularmente como palotinos, em razão 
de seu fundador ser São Vicente Pallotti. Esta ordem surgiu na Itália em 1846 e em 1886 chegou ao Brasil, 
acompanhando os imigrantes italianos que se instalavam no sul do país. Conforme o padre Ademar Luiz Fighera, o 
objetivo último da SAC é “[...] pela glória de Deus e salvação dos homens. É a força motriz de todo esse 
apostolado endereçado em  reavivar a fé e a caridade na dúplice dimensão, espiritual e temporal” (50 ANOS DOS 
PALOTINOS... 2004, p.5).            

2031



                                                        
3 A esse respeito ver os escritos dos padres palotinos na revista Rainha, especialmente nos dois suplementos 
especiais lançados em comemoração aos 25 anos de presença dos palotinos no Mato Grosso e aos 50 anos, 
respectivamente.    
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4 Segundo Scott Mainwarring (2004, p. 51), o que poderia ser conceituado como deficiência religiosa da sociedade 
nas primeiras décadas do século XX diz respeito a outras práticas religiosas (protestantismo e espiritismo) que 
começaram a crescer neste período no Brasil. Observa o pesquisador que “Práticas religiosas populares que a igreja 
desprezara previamente ou até mesmo aprovara tacitamente começaram a ser desaprovadas. A visão predominante 
era de que a Igreja necessitava lutar contra esta ‘religião’ primitiva e implantar uma fé mais madura”.  
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5 A preocupação da Igreja da Neocristandade com a salvação do homem frente a outros modos de vida, 
especificamente o moderno, levou Scott Mainwarring (2004, p. 46) a argumentar que “[...] a missão da Igreja da 
Neocristandade era triunfalista [...] A Igreja queria conquistar o mundo. A missão da ação católica era de ‘restituir a 
Nosso Senhor Jesus Cristo o mundo moderno’. ‘Ganhar católicos’ e competir com outras religiões eram desafios 
que assumiam importância considerável”.        
6 A década de 50 e metade da década seguinte podem ser consideradas como a fase do otimismo, pois várias 
transformações estavam ocorrendo na economia, na política e na sociabilidade brasileira. Segundo Mello e Novaes 
(1998, p.560-61), naquele período, “Entre 1945 e 1964, vivemos os momentos decisivos do processo de 
industrialização, com a instalação de setores tecnologicamente mais avançados, que exigiam investimentos de 
grande porte; as migrações internas e a urbanização ganham um ritmo acelerado”.     
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7 Há vários textos que descrevem a passagem histórica da troca de nome de Porto Ubatuba para Vila Brasil. Dentre 
eles, podem ser citados o artigo “Um rio no meio do caminho: aspectos históricos de Fátima do Sul” e a monografia 
“Breve histórico sobre a formação do município de Fátima do Sul (1940 a 1970)”.       
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O MEIO AMBIENTE E SUA CONSTRUÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Sheryda Lila de Souza Carvalho1 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus Imperatriz 

sheryda@ifma.edu.br  

RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade discorrer acerca da evolução meio ambiente como um direito 
fundamental. O presente estudo se justifica na medida em que a Constituição Federal de 1988 inovou 
em relação às cartas anteriores ampliando a esfera de direitos e garantias individuais e reconhecendo 
uma nova gama de direitos, dentre os quais se destaca o meio ambiente. Inicialmente serão abordas as 
principais reflexões em torno da conceituação de meio ambiente, tanto do ponto de vista doutrinário 
quanto legal, onde a Lei Maior veio ampliar a definição legal até então descrita pela Política Nacional de 
Meio Ambiente. Há que se destacar também a evolução do Direito Ambiental no ordenamento jurídico 
brasileiro desde as leis esparsas proferidas sob a dominação portuguesa até a elevação deste Direito ao 
status constitucional atual, onde encontra-se elencado junto à categoria de direito fundamental. Sabe-
se que a preocupação com a preservação e conservação dos recursos naturais cresce hodiernamente, 
cabendo ao Poder Público desenvolver instrumentos e políticas que viabilizem a utilização racional 
destes recursos, de maneira a atingir a finalidade social priorizada pela Constituição Federal, qual seja, 
garantir a qualidade ambiental e contribuir para que as presentes e futuras gerações tenham melhores 
condições de vida, pois através da identificação dos possíveis impactos ambientais causados por uma 
atividade humana torna-se possível mitigá-los e até mesmo evitá-los. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Direito Fundamental, Constituição. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A humanidade sempre utilizou dos recursos naturais para sua sobrevivência, no entanto, a partir do 
desenvolvimento do sistema capitalista, a exploração destes recursos para fins econômicos cresceu 
demasiadamente e irresponsavelmente. Diante desta prática e dos constantes sinais de alerta que os 
estudos científicos têm revelado acerca das consequências do uso desenfreado e insustentável dos bens 
ambientais, torna-se inadiável a discussão e a mudança de postura por parte dos diferentes segmentos 
nacionais e internacionais, no sentido de implementar ações concretas que conciliem os interesses 
econômicos e ecológicos, com vistas a um desenvolvimento sustentável, caso contrário, a humanidade 
não resistirá, diante de condições cada vez mais inadequadas para sua sobrevivência 

A partir deste cenário, as Nações Unidas criaram tratados, convenções e fixaram metas que visam a 
desaceleração da degradação ambiental e a preservação  do patrimônio ainda existente. O 
ordenamento jurídico brasileiro, em sintonia com esta realidade internacional, tem desenvolvido 
normas que visam a proteção dos bens ambientais para as presentes e futuras gerações. 

Nesse contexto, o Direito Ambiental apresenta-se como norma disciplinadora da conduta humana no 
que tange à interferência no equilíbrio ambiental existente. A interpretação jurídica deve ser aquela 
voltada para a proteção e a preservação dos recursos naturais, pois enquanto direito fundamental do 
ser humano, o meio ambiente ecologicamente equilibrado torna-se imprescindível para a manutenção e 
a permanência do homem no mundo. 

 

2 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

 

A temática ambiental, sem sombra de dúvidas, é um dos assuntos mais discutidos e debatidos nesta 
primeira década do século XXI. A busca de alternativas inteligentes para a gestão dos recursos naturais 
destaca-se como um dos maiores desafios do nosso tempo, pois, ao contrário, a sobrevivência da 
espécie humana estará ameaçada.   

Desta forma, o estudo ambiental não poderia iniciar senão pela tentativa de conceituar seu objeto por 
excelência, qual seja, meio ambiente. A princípio, é importante esclarecer a redundância apresentada 
pela expressão “meio ambiente”, pois o termo “ambiente” indica o local, o espaço ou âmbito em que 
vivemos, o que já inclui o sentido da palavra “meio”. No entanto, não é por falta de atenção às regras 
gramaticais que os textos legislativos brasileiros estão impregnados desta expressão, mas sim porque o 
legislador busca constantemente utilizar-se da maior precisão significativa possível, expressando-se da 
maneira mais ampla a fim de enriquecer o sentido do conceito em análise. Nesse sentido, explica José 
Afonso da Silva (2011, p. 20): 

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e culturais, 
cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí por que a expressão 
“meio ambiente” se manifesta mais rica de sentido (como conexão de valores) do que 
a simples palavra “ambiente”. Esta exprime o conjunto de elementos; aquela expressa 
o resultado da interação desses elementos. 

Sendo assim, a denominação “meio ambiente” encontra-se consagrada no ordenamento jurídico 
brasileiro e apresenta significação bastante abrangente, pois, na concepção do renomado autor (id.) é, 
assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Afonso da Silva acrescenta ainda que, a 
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preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente hão de constituir uma preocupação do 
Poder Público e, consequentemente, do Direito, porque ele forma a ambiência na qual se move, 
desenvolve, atua e se expande a vida humana (ibid. p. 21). 

No que se refere ao conceito normativo de meio ambiente, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências, não considerou os aspectos artificial e cultural deste bem, mas apenas o aspecto 
natural, que é constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna; enfim, pela interação do 
seres vivos e seu meio; segundo o artigo 3º inciso I, in verbis: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
 I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
(BRASIL, 1981) 

É importante esclarecer os aspectos que a lei ordinária em questão deixou de abarcar, quais sejam, 
meio ambiente artificial e meio ambiente cultural, que são fundamentais, pois sem estes, exclui-se da 
proteção legal os aspectos humanos que fazem do meio ambiente um bem merecedor de tutela 
autônoma. Desta forma, entende-se por meio ambiente artificial o espaço urbano construído, como 
edificações, praças, ruas e áreas verdes. Por sua vez, o meio ambiente cultural difere do anterior por ter 
adquirido valor especial para o homem, integrando o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 
paisagístico e turístico.  

O renomado jurista Paulo de Bessa Antunes (2007, p. 100) critica o conceito trazido pela lei ordinária, 
por esta não se mostrar coerente. 

O conceito legal merece ser criticado, visto que não foi coerente com o seu próprio 
fundamento de validade, visto que a EC I, de 17.10.1969, o estabeleceu como proteção 
à saúde humana e à capacidade de intervenção sobre os recursos naturais, 
transformando-os em ambientais. Contudo, a própria Lei nº 6.938/81 é bastante clara 
ao se revelar uma lei com fortes tintas de intervenção econômica. E não poderia ser 
diferente.  

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, o meio ambiente 
foi elevado à condição de direito de todos e bem de uso comum do povo, o que acaba por modificar o 
conceito elencado na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, visto que a dignidade humana ocupa 
uma posição central na ordem constitucional vigente.  

Com o intuito de encerrar a discussão acerca da melhor conceituação para meio ambiente, Antunes 
apresenta a definição de Robert Reichardt, qual seja: 

O ambiente de uma dada população de seres humanos como o sistema de constantes 
espaciais e temporais de estruturas não-humanas, que influencia os processos 
biológicos e o comportamento dessa população. No ‘ambiente’ compreendemos os 
processos sociais diretamente ligados a essas estruturas, como sejam o trajeto regular 
dos suburbanos, ou o desvio comportamental em correlação direta com a densidade 
da população ou com as condições habitacionais. Excluímos, no entanto, os processos 
que se desenvolvem principalmente no exterior do sistema social. É evidente que tal 
distinção, em certa medida, é arbitrária, pois num sistema social cada elemento se 
acha vinculado a todos os outros. (apud ANTUNES, 2007, p.101) 

Em síntese, a conceituação abrangente de meio ambiente permite compreende-lo como o espaço em 
que vivenciamos nossas experiências sociais, profissionais, emocionais, culturais e biológicas. Este meio 
ao qual a qualidade de vida humana está inevitavelmente inserida pode torná-la satisfatória ou não. 
Sendo assim, a qualidade do meio ambiente tornou-se um bem que deve ser protegido não por si 
mesmo, mas em benefício da saúde e bem-estar social do homem. A preservação e recuperação deste 
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patrimônio são deveres do Poder Público e da coletividade, a fim de garantir o desenvolvimento 
nacional previsto nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil para que assim o 
desenvolvimento seja compartilhado por todos em sua magnitude e não apenas sob o aspecto 
econômico de uma pequena parcela da população brasileira. 

 

3 EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL 

 

O Direito Ambiental tem sua autonomia sustentada no fato de possuir objeto próprio e princípios 
específicos que lhes são aplicáveis. Assim sua empregabilidade está centrada na dignidade da pessoa 
humana, pois o equilíbrio ecológico volta-se para a manutenção da sadia qualidade de vida das 
presentes e das futuras gerações.  

No que se refere ao Direito Ambiental brasileiro, este tem como fonte principal a Constituição da 
República, o que o torna um direito constitucional. No entanto, esta é uma realidade recente, pois as 
cartas constitucionais anteriores à vigente não dispuseram de muita dedicação para com as questões 
ambientais, principalmente em se tratando de repartições de competências.  

Neste sentido, a história da legislação ambiental brasileira é marcada por leis esparsas, conforme 
anotou José de Castro Meira (2011), Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
ao estudar a monografia sobre a evolução do direito ambiental no Brasil de Juraci Perez Magalhães. 
Destas anotações extraiu-se as que seguem. 

O marco inicial do Direito Ambiental brasileiro é datado de 1548, quando o Governo Geral aqui 
instalado passou a expedir regimentos, ordenações, alvarás e outros instrumentos legais concernentes à 
proibição da caça e corte de árvores frutíferas. A partir de 1605, o corte do pau-brasil passou a ser 
regulamentado através da necessidade de autorização real para o corte dessa árvore. No entanto, as 
primeiras instruções voltadas para o reflorestamento da costa brasileira datam somente de 1802. 

Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, foi criado o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, a primeira unidade de conservação do Brasil, área designada para preservação de espécies e 
estudos científicos. 

A responsabilidade ambiental passou a ser apurada, com o advento da Lei de Terras em 1850, através 
da qual o infrator poderia ser penalizada no âmbito civil, administrativo e criminal. 

Instaurada a República, novos textos legais adentram ao ordenamento jurídico brasileiro, em 1911 o 
Decreto nº 8.843 cria a primeira reserva florestal do Brasil, no antigo Território do Acre. O avanço se dá 
ainda no surgimento de um aparato institucional voltado à temática ambiental, com a criação em 1921 
do Serviço Florestal do Brasil, sucedido pelo Departamento de Recursos Naturais Renováveis, este pelo 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF e, atualmente, pelo Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

O exercício do direito de propriedade passa a ser limitado a partir de 1934 através do Código Florestal. 
Seguiram-se, então, diversas leis e medidas, tais como, combate à erosão, Plano Nacional de 
Conservação do Solo, criação das Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, estabelecimento 
de diretrizes para o zoneamento industrial, criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente.  

Com as crescentes discussões mundiais acerca da problemática ambiental, principalmente a partir de 
1972 com a Conferência de Estocolmo, a legislação brasileira avançou e inovou ao criar o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA em 1979 e a Lei nº 6.938 em 1981 que instituiu a Política 
Nacional de Meio Ambienta – PNMA e com ela a polícia administrativa ambiental. 
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O advento dessa lei ora mencionada, alterou o enfoque legal que até então predominava sobre a 
utilização dos recursos naturais. Estes recursos foram absorvidos por uma conceituação mais 
abrangente a dos recursos ambientais.  

Anteriormente à Lei nº 6.938/81 apenas alguns recursos naturais eram resguardados legalmente, como 
as águas, as florestas, a fauna, os recursos minerais e mesmo assim, apenas o aspecto econômico era 
priorizado. Com a nova lei, os agora denominados “recursos ambientais”, que foram definidos como 
sendo: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 
solo, o subsolo e os elementos da biosfera passaram a ser geridos pela PNMA e representam um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido tendo em vista o seu uso coletivo.  

O artigo 2º da Lei descreve os objetivos desta política (grifo do autor): 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida humana, “determinando” a ação governamental na 
manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 
uso coletivo, pela “racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar” 
mediante o “planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais”, inclusive 
através do “controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras” garantindo a “proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas e a recuperação de áreas degradadas” através do “acompanhamento 
do estado da qualidade ambiental” e da “proteção de áreas ameaçadas de 
degradação” incentivando o “estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais” e promovendo “a educação 
ambiental”. (BRASIL, 1981) 

 

Sobre a importância da promulgação desta Lei, Antonio Inagê de Assis Oliveira apresenta a opinião de 
Herman Benjamin: 

 
Finalmente, indicando uma (re)orientação radical de rumo, aparece a lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (1981), dando início à fase holística, onde o meio 
ambiente passa a ser protegido de uma maneira integral, vale dizer, como sistema 
ecológico integrado (resguardam-se as partes a partir do todo), com autonomia 
valorativa (é, em si mesmo bem jurídico) e com garantais de implementação 
(=facilitação do acesso à justiça). Só com a Lei nº 6.938/81, portanto é que 
verdadeiramente começa a proteção ambiental como tal no Brasil, indo o legislador 
além da tutela dispersa, que caracterizava o modelo fragmentário até então vigente 
(assegura-se o todo a partir das partes). Afastando-se a metodologia de seus 
antecessores legislativos, a lei não só estabelece princípios objetivos e instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente, como ainda incorporou, de vez, no ordenamento 
jurídico brasileiro o Estudo de Impacto Ambiental, instituído, ademais, um regime de 
responsabilidade civil objetiva para o dano ambiental, sem falar que lhe coube conferir 
ao Ministério Público, pela primeira vez, legitimação para agir nesta matéria. 
(BENJAMIN apud OLIVEIRA, 2005, p. 47) 

Vale ressaltar ainda que a Lei nº 6.938/81 tratou de descentralizar as ações ambientais, distribuindo 
responsabilidades aos Estados e aos Municípios. 

Diante de todo o exposto, o ordenamento jurídico pátrio seguiu em sua evolução com a promulgação da 
Constituição da República em 05 de outubro de 1988, onde o meio ambiente é elevado à condição de 
direito fundamental conforme exposição a seguir. 
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4 MEIO AMBIENTE NA ORDEM CONSTITUCIONAL 

 

A degradação ambiental tem sido uma preocupação geral. A preservação dos recursos ambientais é 
extremamente necessária, diante da sua interferência na qualidade de vida da pessoa humana, daí sua 
importância como direito fundamental. Assim, o direito à vida passou a ter uma nova interpretação, 
visto sua relação com a proteção ambiental, cabendo ao Direito a tutela deste novo interesse social. 

O constitucionalista Jorge Miranda (MAIA apud MIRANDA, 2009) preceitua que por direitos 
fundamentais entendemos os direitos ou as posições jurídicas subjetivas das pessoas enquanto tais, 
individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição. Ou seja, são os direitos, que se 
configuram como protetores de valores vinculados a pessoa humana, cujo reconhecimento formal e 
material encontram-se positivados na Constituição dos Estados Democráticos de Direito. Há que se 
lembrar que o § 2º do artigo 5º da CRFB de 1988 dispõe que os direitos e garantias nela previstos não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

O direito ao meio ambiente equilibrado foi reconhecido como direito fundamental com a Declaração do 
Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, extraindo-o da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. Faz parte da referida Declaração o seguinte enunciado:  

 
“O Homem é, a um tempo, resultado e artífice do meio que o circunda, o qual lhe dá o 
sustento material e o brinca com a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral 
e espiritualmente. (...). Os dois aspectos do meio ambiente, o natural e o artificial, são 
essenciais para o bem-estar do Homem e para que ele goze de todos os direitos 
humanos fundamentais, inclusive, o direito à vida mesma”. 
 

Nessa perspectiva, o meio ambiente é considerado como um direito de terceira geração (BELTRÃO, 
2006), pois sua efetivação não interessa aos indivíduos pessoalmente ou a um grupo de pessoas. Trata-
se de um direito que precisa contar com o interesse e os esforços de todos, Estado, cidadãos, pessoas 
jurídicas, ou seja à toda a coletividade. Portanto, enquanto os direitos individuais representam uma 
primeira geração de direitos fundamentais, os direitos sociais, a segunda geração, a terceira geração é 
formada, dentre outros, por este direito de solidariedade que precisa contar com a preocupação e com 
as atitudes de todos. 

Foi nesse contexto que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, assim como outras 
cartas constitucionais modernas, reconheceu o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 
direito fundamental entre os direitos sociais do Homem. 

Diante desta preocupação ambientalista, a atual carta constitucional tratou de algumas questões 
fundamentais tais como a ampliação do conceito antropocêntrico de que a natureza vive para o homem, 
não só para as gerações presentes, mas também para as que ainda estão por vir. Além de ter dado uma 
nova dimensão à necessidade humana de usufruir do patrimônio ambiental, ter reconhecido o limite da 
ciência, ter protegido a vida em suas diversas formas, ter determinado a criação de espaços territoriais 
protegidos em todas as unidades da Federação, além de vedar qualquer utilização dos bens ambientais 
que comprometam a sua integridade. 

Antes de comentar o capítulo ao meio ambiente, é relevante citar as inúmeras referências que a carta 
constitucional dispõe de forma expressa ou não sobre este tema. Iniciando pelo art. 5º, LXXIII, que 
confere legitimidade a qualquer cidadão para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Mais adiante, o art. 20,II, considera, entre os bens da 
União, as terras devolutas indispensáveis à preservação do meio ambiente. Por conseguinte, o art. 23 
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reconhece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger as 
paisagens naturais notáveis e o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas e 
preservar as florestas, fauna e flora. O artigo seguinte, 24, VI, VII e VIII, por sua vez, dá competência 
concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle 
da poluição, sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, bem 
como sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Estes dispositivos ora apresentados são apenas alguns dos inúmeros que compõem a Lei Maior no que 
tange à proteção ambiental, vários outros poderiam ser citados e até melhor explicitados. No entanto, o 
núcleo normativo ambiental, encontra-se disposto no Capítulo VI do Título VIII, que contém o artigo 
225, com seus parágrafos e incisos. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio 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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;    
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.   
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988.) 
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Para compreender o conteúdo normativo deste capítulo constitucional, buscar-se-á as explicações de 
José Afonso da Silva (2011, p. 54), para quem este dispositivo apresenta três conjuntos de normas, 
conforme exposição literal a seguir.  

A primeira norma acha-se no caput, no que o renomado autor denominou norma-princípio ou norma-
matriz, pois revela o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sejam as gerações 
presentes e as futuras, brasileiros ou estrangeiros. Assim, o constituinte dilatou ao máximo a 
abrangência do próprio direito por ele determinado. 

Quanto à norma secundária, localizada no § 1º, com seus incisos, trata-se de normas-instrumentos da 
eficácia do princípio, mas também são normas que outorgam direitos e impõem deveres relativamente 
ao setor ou ao recurso ambiental que lhes é objeto. Nelas se confere ao Poder Público os princípios e 
instrumentos fundamentais de sua atuação para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Finalmente, os §§ 2º a 6º caracterizam um conjunto de determinações particulares, em relação a 
objetos e setores, nos quais a incidência do princípio contido no caput se revela de primordial exigência 
e urgência dado que são elementos sensíveis que requerem imediata proteção e direta regulamentação 
constitucional, a fim de que sua utilização, necessária talvez ao progresso, se faça sem prejuízo ao meio 
ambiente. E porque são áreas e situações de elevado conteúdo ecológico é que o constituinte entendeu 
que mereciam, desde logo, proteção constitucional. 
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RESUMO 

 A partir de transcrições e análises de narrativas colhidas de trabalhadores parintinenses 
envolvidos no processo produtivo do linanol, conhecido como incenso de pau-rosa, fizemos a descrição 
das etapas de extração, transporte e destilação da árvore de pau-rosa (Aniba roseodora Ducke) nas 
usinas de beneficiamento, isto é, a transformação das toras de pau-rosa em óleo ou incenso, como é 
chamado o linanol. As descrições são acompanhadas de algumas análises das funções e das atitudes dos 
trabalhadores enquanto as desempenham; assim como, das circunstâncias naturais, sociais e 
profissionais que cercam estes trabalhadores na floresta, nas picadas abertas na mata e nas usinas da 
cidade de Parintins. Estas circunstâncias abarcam, principalmente, os perigos naturais e físicos a que 
estão expostos em todo o processo de seus trabalhos e as estratégias de solidariedade coletiva e de 
resistência e acomodação quanto ao endividamento com o patrão. As entrevistas foram coletadas de 
acordo com a metodologia da História Oral e fazem parte do projeto de pesquisa: O declínio da 
produção de incenso de pau-rosa nas usinas de Parintins – AM.  

 

 

Palavras-chave: Amazônia, pau-rosa, extrativismo, narrativas orais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em Parintins, município do interior do Amazonas, as poucas usinas de beneficiamento de pau-rosa 
que existem na cidade, ainda ajudam a movimentar o mercado interno ao empregarem trabalhadores 
locais e atraindo recursos para o município. O trabalho nas indústrias de beneficiamento consiste na 
produção do linanol, princípio ativo conhecido como incenso de pau-rosa, extraído das árvores de pau-
rosa (Aniba roseodora Ducke), cujo comércio está vinculado ao mercado internacional pela aplicação do 
incenso na indústria de perfumes. 

O trabalho extrativista e a produção do incenso insere um processo de exploração dos 
trabalhadores amazônidas que chegam a passar três meses na floresta quando fazem a derrubada das 
árvores, as quais, segundo o Ibama , estão ameaçadas de extinção desde 1992, por causa da exploração 
irracional, percebida na falta de controle de abate e manejo florestal, e isto tem colocado em risco a 
sobrevivência da própria indústria produtora do incenso . De fato, as usinas de pau-rosa em Parintins já 
empregaram muito mais pessoas do que empregam atualmente e os usineiros confirmam esta 
tendência ao afirmarem que a decadência é inevitável. 

Este quadro sugere que esta atividade regional possa desaparecer com o passar do tempo; até onde 
se sabe, sem que tenha sido objeto de pesquisas que expliquem os mecanismos e fatores do processo 
de produção do incenso de pau-rosa. Neste caso, a coleta de dados é dificultada porque se trata de 
atividade considerada ilegal se não obedecer a critérios definidos pelos órgãos governamentais, fazendo 
com que os documentos comprobatórios produzidos pelas próprias usinas, além de raros – pois muitas 
utilizam o trabalho informal – sejam cerceados por usineiros, temerosos de que resultados de pesquisas 
possam intervir em suas atividades.  

Agravando esta situação, é sabido que a quase totalidade dos órgãos públicos e privados 
parintinenses, que poderiam ter fontes de pesquisa, optam pela incineração da maior parte dos 
documentos textuais sem observar critérios arquivísticos de temporalidade, ou abandonam massas 
documentais às intempéries sem criar instrumentos de pesquisa para rastrear informações. Por não 
serem dotados de espaços de preservação adequados, automaticamente, estes órgãos não possuem 
arquivos permanentes que são espaços privilegiados da pesquisa científica. Os motivos para esta 
situação vão desde a informatização até os desconhecimentos das leis que protegem documentos 
históricos e do seu valor comprobatório para a memória da comunidade e para a ciência.  

A carência documental relativa às atividades que cercam as usinas de pau-rosa está sendo 
parcialmente suprida pela produção de documentos primários que a partir de entrevistas feita com os 
colaboradores desta pesquisa se constituirão em fontes históricas arquivadas e disponibilizadas pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Parintins. Os documentos já 
produzidos registram as etapas de trabalho da produção do incenso de pau-rosa, a saber: a extração da 
árvore na floresta, o transporte da madeira até as usinas e a destilação nas usinas de beneficiamento, 
com recorte temporal estabelecido pelas narrativas orais das memórias individuais de trabalhadores 
envolvidos no processo produtivo desta atividade econômica. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A atividade extrativista na Amazônia está enraizada na mentalidade do povo simples da região, que 
sempre buscou na natureza maneiras de sobrevivência e que, historicamente, tem na sua forma de 
povoamento – desde o período colonial – o relacionamento direto com o extrativismo regional, que de 
início, se deu com a coleta das drogas do sertão, possibilitando o desbravamento, o contato com os 
indígenas e o povoamento da região, e posteriormente com o surto do ciclo da borracha que projetou e 
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desenvolveu cidades da região como Belém e Manaus; porém, trazendo em seu bojo vários problemas 
sociais e de devastamento, Becker acrescenta afirmando que, 

 

Na verdade, o povoamento da Amazônia a partir da colonização se fez sempre em 
surtos devassadores vinculados à expansão capitalista mundial. O primeiro 
devassamento foi o da floresta tropical da várzea, ao longo dos rios, em busca das 
“drogas do sertão”, utilizadas como condimentos e na farmácia européia. 
Devassamento significativo ocorreu no final do século passado e início do atual com o 
“ciclo da borracha”, demandada pela industrialização dos EUA e da Europa. (BECKER, 
1998, p.19). 

 

A associação entre extrativismo e borracha é quase automática na historiografia amazônica, devido 
à importância da economia do látex para esta região; porém, outros produtos foram, e são extraídos 
conservando inclusive características econômicas e relações sociais de produção semelhantes àquelas 
do período áureo da borracha. Dentre estes outros produtos, está a árvore de pau-rosa, elemento desta 
pesquisa através do estudo dos trabalhadores, e cujo processo de extração atual revela que a região 
amazônica ainda mantém características remanescentes da fase da borracha, nos permitindo concluir a 
existência de estruturas econômico-sociais que perpassam o tempo, enraizando-se na mentalidade do 
homem amazônico. O antropólogo Márcio Meira, pesquisando os índios do rio Xié e a extração da 
piaçava nos diz que, 

 

A produção historiográfica, em grande parte, ‘esquece’ o restante dos itens extrativos 
regionais e restringe ou privilegia sua análise à atividade seringalista. Os produtos 
naturais explorados historicamente na Amazônia, entretanto, não se restringem à 
borracha. O cacau, a castanha, a balata, a sorva, o pau-rosa, [grifo nosso] a copaíba, a 
andiroba, o puxuri (...) têm um significado importante para a compreensão da 
economia e da sociedade da região.(MEIRA, 1995, p.224). 

 

De fato, nesta pesquisa, a descrição do processo produtivo do incenso de pau-rosa foi obtida 
através de entrevistas com trabalhadores que nos revelaram como realizam seus afazeres nas etapas de 
extração, transporte e transformação das toras de pau-rosa em óleo de linanol. Enquanto descreviam 
suas tarefas cotidianas de trabalho para informar o processo produtivo, estes trabalhadores expuseram 
suas atitudes sociais, econômicas, profissionais e culturais no enfrentamento das mais variadas 
situações enquanto desempenhavam suas funções. Ambas, funções e atitudes, ao serem analisadas, 
revelaram semelhanças com a extração áurea da borracha. 

Fazer uso da história oral é fazer uma história do tempo presente, pois esta e um recurso moderno 
usado para a elaboração de documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência social de 
pessoas e de grupos, sendo largamente aplicada em sociedades com lacunas documentais. A memória, 
enquanto processo de construção e reconstrução de lembranças, é a matéria-prima da história oral que, 
ao registrar as narrativas nas suas formas sonora e escrita, retém acontecimentos do tempo, salvando-
os do esquecimento e da perda, logo, preservando-os. 

Pelas especificidades das atividades narradas, as entrevistas também informam estratégias de vida 
social, econômica, política e cultural, cuja análise compõe o perfil da classe de trabalhadores envolvidos 
no processo produtivo de incenso de pau-rosa. A noção de classe está vinculada à experiência cotidiana, 
conforme proposta por Thompson (1987), para quem, classe é fenômeno que ocorre efetivamente nas 
relações humanas, portanto, é passível de ser demonstrada na prática, através das evidências coletadas 
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nas entrevistas decompostas em categorias de análise. Outros documentos circunstanciais são 
complementares, como cartas, recibos, contratos, fotografias para juntar-se às categorias analíticas.  

O registro da memória destes trabalhadores, até então desconhecida pela historiografia, atribui-lhes 
caráter identidário e serve como suporte teórico para outros pesquisadores e órgãos governamentais 
para elaboração de políticas públicas voltadas particularmente para a produção do incenso de pau-rosa 
em Parintins e para as estratégias de vida das camadas envolvidas na produção, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A História Oral Temática é um método utilizado para produzir documentos. Por este método, 
segundo Meihy (2002), é criado um tema específico, neste caso, relativo ao trabalho, o trabalhador e a 
produção de incenso de pau-rosa nas usinas de Parintins, e estabelecido o grupo de pessoas que se 
identificam com o tema, formada pelos trabalhadores que participam do processo produtivo do incenso 
de pau-rosa, dentre os quais foram selecionados para serem entrevistados aqueles indicados 
sucessivamente pelo ponto zero, isto é, um colaborador inicial que indica outros trabalhadores que 
também se tornam indicadores de outros, compondo a Rede de colaboradores para as entrevistas. 

Todas as entrevistas foram gravadas em Mp3 seguindo um roteiro semidirigido, cujas perguntas 
deviam explicitar o recorte temático. A entrevista é a mediadora entre a memória individual do 
colaborador e a criação do documento sonoro em suporte digital, por isso, é o momento capital da 
coleta sistemática dos dados da pesquisa, devendo obedecer a critérios rigorosos quanto ao local, 
tempo de duração, posturas legais, ética e de igualdade na diferença, além de cuidados para evitar 
falhas no equipamento de gravação que interferiram na entrevista, entre outros. 

A transposição do documento sonoro para sua forma escrita definitiva em suporte de papel é 
realizada através da transcrição e da textualização, que é um processo longo, trabalhoso e que exige 
técnicas específicas da oralidade para que se mantenha a fidelidade à fala do colaborador e ao sentido 
da narrativa. Ao final, têm-se os documentos historicamente constituídos com status de credibilidade 
igual ao documento escrito gerado de outras formas. 

A história oral é uma história do tempo presente e um recurso moderno usado para a elaboração 
de documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos, sendo 
largamente aplicada em sociedades com lacunas documentais. A memória, enquanto processo de 
construção e reconstrução de lembranças, é a matéria-prima da história oral que, ao registrar as 
narrativas nas suas formas sonora e escrita, retém acontecimentos do tempo, salvando-os do 
esquecimento e da perda, logo, preservando-os.

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Nas entrevistas realizadas pode-se perceber que a extração de pau-rosa é uma atividade em via de 
extinção, pois segundo os próprios extratores é cada vez mais difícil encontrar a madeira, que se 
encontra em lugares cada vez menos acessíveis. Isso acarreta aos trabalhadores um grande esforço, 
pois, dos locais de difícil acesso, a madeira é trazida nas costas em uma espécie de mochila feita de cipó 
conhecida como jamaxí e quem a transporta é chamado de jamaxizeiro. Cada jamaxizeiro carrega em 
média no seu jamaxí, entre cinquenta a oitenta quilos de madeira, muitas das vezes carregando mais do 
que seu próprio peso, por causa do esforço exagerado, os jamaxizeiros sofrem com dores corporais e 
desgastes físicos provocados pelo excesso de peso, principalmente nas pernas onde o dano é mais 
sentido, como diz nosso colaborador. 
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Não é bom não, prejudica muito o camarada, imagine só subir uma ladeira de uns 
vinte e cinco metros com o jamaxi nas costas, quando se chega lá, a perna da gente 
parece que está desse tamanho assim, [gesticulando com as mãos a forma de uma 
argola], parece que ficou mais grossa. E isso aqui da gente quando é de tarde 
[apontando para a panturrilha de sua perna], dói tanto não que não podemos nem 
espichar quando paramos de trabalhar. Tem gente que adoece, tem gente que não 
aguenta não e vai embora mesmo. Só pra você ter uma ideia, sempre quando a gente 
vai por noventa dias para o mato, se forem trinta pessoas pra lá, quando passarem os 
noventa dias não tá nem mais a metade, pois o resto já foi embora, não aguentam o 
choque. (Francisco Travasso Martins, entrevista / 2011). 

 

Dentro da atividade extrativa nota-se uma divisão do trabalho nos meios de produção, sem 
necessariamente seja uma hierarquia, mas sim, uma dinamização das tarefas, pois no início da cadeia 
produtiva estão os exploradores ou mateiros, gente exclusivamente encarregada de procurar o pau-rosa 
na floresta e demarcar a área para a sua exploração, em seguida estão os extratores que abrem picadas 
na mata até as árvores que são derrubadas, cortadas em pequenas toras e empilhadas para o 
transporte, que é feito por eles próprios em seus jamaxís em locais mais difíceis, e por jiricos, 
denominação aos pequenos tratores acoplados a carroças utilizados para levar a madeira até o rio, onde 
são empilhadas em barcos e trazidas até as usinas na cidade de Parintins. 

Constatamos nesse primeiro momento que os trabalhadores das usinas de pau-rosa não estão 
totalmente alienados no que se refere às forças produtivas, pois reconhecem o baixo valor dado ao seu 
trabalho. Entretanto, o pagamento em dia ou antecipado são os principais atrativos que os prendem a 
essa atividade, além disso, procuram complementá-lo com outras atividades extras, como na confecção 
de vassouras e paneiros que fabricam nas horas que tem dedicadas ao descanso. 

Apesar de perceberem que sua força de trabalho é desvalorizada pelos usineiros, esses 
trabalhadores alienam-se quanto ao valor agregado ao linanol que é exportado, ignorando o seu preço e 
destino. Pelo que percebemos, os trabalhadores acreditam que do linanol sejam fabricados 
desodorantes, que eles próprios compram e utilizam no dia-a-dia, não fazendo nenhuma relação à 
indústria de cosméticos internacional. Esta situação pode ser definida segundo o conceito Marxista de 
alienação, pois, 

 

Marx desenvolve o conceito de alienação mostrando que a industrialização, a 
propriedade privada e o assalariamento separavam o trabalhador dos meios de 
produção – ferramentas, matéria-prima, terra e máquina – que se tornaram 
propriedade privada do capitalismo. Separava também, ou alienava, o trabalhador do 
fruto do seu trabalho, que também é apropriado pelo capitalista. Essa é a base da 
alienação econômica do homem sobre o capital. (COSTA, 1997, p. 84-85). 

 

Verificamos ainda que o pagamento antecipado e a venda direta de gêneros alimentícios feitos pelo 
patrão evidenciam a prática do aviamento, comum na região norte. De acordo com Menezes (2000), o 
trabalhador também é definido como cativo, já que permanece eternamente atrelado ao patrão, preso 
pelo caderno do barracão. Por outro lado, alguns trabalhadores não reconhecem essa forma de 
dependência, enquanto outros já superaram esta alienação e buscam formas de não se submeterem a 
ela, como a recusa de pagamentos antecipados e/ou evitando o endividamento com os produtos 
fornecidos pelo patrão, adquirindo seus mantimentos com recursos próprios e/ou diminuindo a sua 
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ração diária quando estão na mata, o que, segundo o colaborador Francisco Travassos é uma forma de 
se obter um saldo ao final do trabalho, mesmo sabendo que isso lhe prejudica a saúde. 

Identificamos também que existem entre os trabalhadores entrevistados uma união harmoniosa, 
uma forma de solidariedade mútua, que se faz necessária para garantir a sobrevivência diante das 
adversidades características do habitat amazônico, agravado pelas precárias condições alimentares e 
habitacionais que os meses de isolamento na mata lhes impõem. Isto ocorre principalmente com os 
extratores de pau-rosa, que trabalhando por meses a fio na floresta desenvolveram esta solidariedade 
que está presente principalmente nos momentos de alimentação coletiva, e de proteção mútua contra 
os perigos da mata, pois o risco de morte, doenças, ataques de cobras, onças e outros animais é grande 
se ficarem dispersos, além disso, a chance de se perder na floresta se torna maior estando sozinho. 

Nas usinas visitadas na cidade, o modo produção artesanal e as máquinas utilizadas no processo de 
destilação para a obtenção do linanol demonstra o atraso tecnológico no processo produtivo. 
Concomitantemente os trabalhadores também da cidade não estão imunes aos perigos do ofício. 
Segundo os senhores Valdenor Batista e Luiz Amazonas, trabalhadores de usinas que colaboraram com 
esta pesquisa, apesar dos acidentes não serem constantes, eles existem, sendo citado por Valdenor o 
caso de uma caldeira usada para a destilação do linanol que explodiu, causando queimaduras graves em 
seu operador, chamado na usina de foguista. Luiz também relata outro acidente ocorrido consigo 
durante o trabalho de trituração das toras para ferver na caldeira de destilação, em sua entrevista ele 
nos diz que, 

 

É perigoso também no triturador, e o perigo ocorre todas as vezes que vamos meter a 
madeira lá. Com a força do triturador a madeira pode voltar e atingir em qualquer 
parte do corpo da pessoa que está operando a máquina. Até comigo mesmo já 
aconteceu um acidente dessa maneira. Eu estava trabalhando no triturador tempos 
atrás, e aí o pau que enfiei no triturador voltou. Na volta ele bateu no meu lado e me 
jogou no chão. Com isso, eu caí desmaiado, e quando me recordei já estava no 
hospital. (Luiz Augusto Amazonas, entrevista/2011). 

 

No que se refere às horas de folga e lazer, as práticas cotidianas dos extratores, transportadores e 
trabalhadores, não têm muita diferenciação, a maioria deles se ocupam com suas famílias e ao 
divertimento comumente chamado de brincadeira, que consta em consumir bebidas alcoólicas 
acompanhado dos amigos e ouvindo musicas. Essas práticas, a primeira vista podem ser confundidas 
como simples conformismo ou sujeição social, no entanto, podemos considerá-las como estratégias de 
resistência de grupo na medida em que neste convívio reforçam os laços de amizades e 
companheirismo, necessários para a sobrevivência e a autoproteção.

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa podemos constatar através dos entrevistados que a questão do aviamento, bastante 
comum no período da borracha, ainda reincide entre os trabalhadores extratores e transportadores de 
pau-rosa, evidenciado que essa prática econômica não se restringe ao passado recente da Amazônia, 
sendo confirmando na atualidade, porém, despercebida por esses trabalhadores por fazer parte de seu 
cotidiano que, junto com o mandonismo dos patrões, outra herança de nosso passado colonial, os 
submete à dependência dos usineiros facilitando assim a sua exploração. Diante desse fato os 
trabalhadores desenvolveram estratégias de relacionamento para com o patrão e seus pares, a fim de 
adequarem-se à situação imposta. O dinamismo desenvolvido faz dessa classe ímpar se relacionada com 
outras classes subjugadas ao aviamento e ao mandonismo. 
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Um fator considerável que podemos observar nesse contexto refere-se ao tratamento dado pelos 
patrões aos trabalhadores de usina e da floresta por assemelhar-se ao trabalho informal, onde a 
caderneta de anotações ainda é o principal elo contratual, ficando o trabalhador desamparado pelos 
direitos trabalhistas, sem direito a férias ou seguro desemprego, porém, em alguns casos sendo 
auxiliado pelos usineiros como em caso de saúde ou adiantamento de dinheiro quando não estão 
trabalhando, e dessa forma transmitem uma imagem de benevolente e protetor entre os trabalhadores 
reforçando assim o elo de dependência. 

O registro da memória desses trabalhadores, até então desconhecidos pela historiografia, atribui-
lhes caráter identitário e serve como suporte teórico para outros pesquisadores e órgãos 
governamentais para a elaboração de políticas públicas voltadas particularmente para a produção do 
incenso de pau-rosa em Parintins e para as estratégias de vida das camadas envolvidas na produção, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessa classe social. 
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RESUMO 

 Este texto tem como finalidade apresentar os passos iniciais do projeto de pesquisa que tem 
como tema O TEATRO SETE DE SETEMBRO: MEMÓRIAS DA SOCIEDADE PENEDENSE NO BRASIL 
IMPERIAL. Este artigo tem como foco entender as práticas culturais em Penedo na segunda metade do 
século XIX a partir da Sociedade Imperial Filarmônica Sete de Setembro e do Teatro Sete de Setembro, 
entendendo a sociedade musical e o teatro como espaços de socialização que ensejam códigos de 
conduta, hábitos e costumes, ou seja, percebendo-os como espaços pedagógicos que assim como a 
escola, a igreja e a família são responsáveis também como instituições formativas. Ele aponta 
inicialmente alguns lugares privilegiados para a feitura da pesquisa, quais sejam: a Casa do Penedo, a 
Fundação Raimundo Marinho, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e o Arquivo Público de 
Alagoas. No transcorrer da pesquisa algumas instituições surgiram como referências importantes, a 
citar, o arquivo da Biblioteca Nacional. A relevância e a riqueza do trabalho se encontram no fato de 
que, além de evidenciar as práticas culturais da capital do Baixo São Francisco na segunda metade do 
século XIX, também evidencia outras possibilidades de investigação posterior, tal como, a importância 
do Cinema na história da cidade de Penedo ao longo do século XX.   

 

 

Palavras-chave: Sociedade Filarmônica, Teatro Sete de Setembro, Penedo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O texto que ora apresentamos representa os passos iniciais do projeto de pesquisa que tem 
como tema O TEATRO SETE DE SETEMBRO: MEMÓRIAS DA SOCIEDADE PENEDENSE NO BRASIL 
IMPERIAL. Este projeto tem como foco entender as práticas culturais em Penedo na segunda metade do 
século XIX a partir do Teatro Sete de Setembro, entendendo o teatro como espaço de socialização que 
enseja códigos de conduta, hábitos e costumes, ou seja, percebendo o teatro como espaço pedagógico 
que assim como a escola, a igreja e a família é responsável também como instituição formativa.  

Neste artigo iremos abordar especificamente a importância da Sociedade Imperial Filarmônica 
Sete de Setembro no fomento às atividades culturais de Penedo no século XIX, responsável pela 
construção do referido teatro e também a importância que teve o Teatro Sete de Setembro na 
construção da memória de Penedo. Buscaremos entender a importância da referida sociedade como 
espaço de fomento à cultura, mas também como espaço pedagógico de aprendizagem de conduta, 
hábitos e costumes, assim como o teatro. 

Este trabalho utilizará fontes documentais e bibliográficas colhidas nos arquivos da cidade de 
Penedo tais como a Casa do Penedo e a Fundação Raimundo Marinho; na cidade do Rio de Janeiro, tal 
como a Biblioteca Nacional; e na cidade de Maceió, precisamente no Instituto Histórico e Geográfico de 
Alagoas. As fontes documentais utilizadas são basicamente jornais da época, documentos avulsos 
relativos à construção do teatro e estatuto da Sociedade Filarmônica.  

 

2. PENEDO NO SÉCULO XIX 

Antes de situarmos Penedo na segunda metade do século XIX, é necessário entender a sociedade 
brasileira e, sobretudo a sociedade alagoana neste momento. Utilizaremos como referencial teórico 
para pensar o Brasil Lilia Moritz Schwarcz quando estuda as instituições criadas no século XIX como 
espaços de construção, debate e consolidação da nascente nação brasileira.  

 

A montagem de uma rede de instituições de saber estável no Brasil é bastante 
recente. Controlado pelos jesuítas, o ensino na colônia portuguesa limitava-se 
às escolas elementares, não existiam centros de pesquisa ou de formação 
superior. (...) Sem entrar no mérito das medidas implementadas por d. João VI, 
o certo é que, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, inicia-se 
propriamente uma história institucional local. Data dessa época a instalação dos 
primeiros estabelecimentos de caráter cultural — como a Imprensa Régia, a 
Biblioteca, o Real Horto e o Museu Real —, instituições que transformavam a 
colônia não apenas na sede provisória da monarquia portuguesa, como em um 
centro produtor e reprodutor de sua cultura e memória. (SCHWARCZ: 1993, P. 
93) 

 

Lilia Moritz Schwarcz aponta as instituições criadas no período como espaços onde o Brasil foi 
pensado no sentido de serem resolvidos os impasses relativos à viabilidade do país enquanto nação por 
sermos um país mestiço, com forte herança indígena e africana, claros sinais de atraso em relação à 
Europa, branca e civilizada. É nesses espaços que nossa elite discutirá os encaminhamentos a serem 
dados ao país.  

Lilia estuda basicamente os Institutos Históricos, as Faculdades de Medicina e as Faculdades de 
Direito do período. Embora nosso trabalho aborde focadamente a história de uma Sociedade 
Filarmônica que viabilizou a construção de um teatro, podemos utilizar o referencial da citada autora 
por entendermos que um teatro é além de lugar onde se tem entretenimento, mas também um lugar 
onde tradicionalmente uma elite se confraternizava e socializava seus hábitos, costumes e sobretudo 
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códigos de conduta. Os teatros ainda hoje não são espaços populares, quiçá no século XIX. Os teatros 
eram, sem dúvida, um lugar onde a elite da época desfilava a última moda vinda da Europa, eles eram 
espaços feitos para a elite demarcar sua posição econômica e política. 

O teatro surge na história do Brasil com objetivos bastante precisos, ou seja, veicular um certo 
ideário religioso católico. É forçoso lembrar que o Brasil Colonial é marcado por uma ética religiosa 
católica, com forte tradição jesuítica que nos deita herança até a contemporaneidade. Embora tenham 
sido expulsos do Brasil em 1759, os jesuítas conseguiram conformar forte tradição em nossas práticas 
educativas e culturais. O teatro, ou melhor, as encenações teatrais, assim como as primeiras escolas, 
surgiram como instrumento de evangelização para os padres jesuítas. 

 

O que se poderia entender por espetáculo teatral realizado no Brasil colonial 
confunde-se com o cerimonial religioso da Igreja Católica, refletindo ainda os 
tempos em que padres jesuítas eram os únicos responsáveis por esse tipo de 
manifestação. Os festejos leigos do natal, da páscoa, do carnaval, assim como as 
cavalhadas, embebiam-se de elementos religiosos. As festas civis de 
nascimentos, casamentos e aniversários, como também de acontecimentos 
históricos, eram comemorados tanto nas igrejas quanto nos teatros, pois nem 
sempre faltaram estrados improvisados nas praças públicas ou salas de 
espetáculos de emergência. Até mesmo os templos eram seguidamente 
utilizados como palco para encenações, que pouca ou nenhuma relação tinham 
com o culto religioso. (CARVALHO: 1989, P.108) 

 

Embora servindo como instrumento de evangelização, os teatros não eram bem vistos por muitos 
religiosos e autoridades políticas. É sabido que toda manifestação artística poderia subverter e 
questionar costumes à medida que o Brasil Colonial se assentava numa sociedade colonial, de base 
patriarcal e escravocrata, com forte submissão de indígenas, mulheres e africanos. 

A grande virada para o teatro no Brasil se dará, segundo Enio Carvalho, na segunda metade do 
século XVIII, quando os teatros públicos serão aceitos e legitimados pela administração local. É inegável 
as transformações vividas pelo Brasil neste período, sobretudo as advindas pelo processo crescente de 
urbanização decorrente de uma reestruturação econômica originada pelo ciclo do ouro. A urbanização 
fez surgir nas cidades novos segmentos econômicos, não exclusivamente relacionados à grande 
propriedade rural, mas segmentos relacionados, sobretudo ao comércio. 

O Brasil assiste ao nascimento do século XIX presenciando inúmeras transformações estruturais. A 
independência política se mostrava um caminho sem volta; a vinda da família real em 1808 lançaria as 
bases do processo de independência que aconteceria catorze anos mais tarde. 

Como citado anteriormente, o século XIX é marcado, sobretudo pelo nascimento de instituições 
modeladoras de um caráter nacional. As transformações se dariam também no plano econômico. 

 

A nova relação de dependência, que se vinha afirmando desde 1808 com a 
abertura dos portos, representava mais do que uma simples troca de nomes, 
importando em uma mudança da forma como a antiga Colônia se inseria no 
sistema econômico internacional. Além disso, a independência impunha a 
tarefa de se construir um Estado nacional para organizar o país e garantir sua 
unidade. (FAUSTO: 2001, P. 79)  

 

Não estamos a afirmar que foi o século XIX o inventor das instituições no Brasil, mas sim o fato de 
que sendo um país recém-independente se fazia urgente à criação de instituições que ajudassem na 
consolidação inclusive da unidade territorial e política. É com essa justificativa que é criado o Instituto 

2110



 

 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), cujo concurso da melhor tese que representaria a História 
Pátria explica o que venho argumentando. Alagoas é emblemática na exemplificação deste argumento, 
somos a segunda província a criar uma instituição congênere a instituição citada, ficando apenas atrás 
da província de Pernambuco. 

Em se tratando de Alagoas situaremos nossas reflexões em autores como Luiz Sávio de Almeida, 
Dirceu Lindoso, Moreno Brandão e Elcio de Gusmão Verçosa.  

Situar Alagoas no século XIX não é tarefa fácil, haja vista nossa pobre e parca historiografia e 
também as dificuldades de acesso a fontes documentais. Nossos intelectuais do passado se mostravam 
muito mais aptos à escrita de uma história muito mais laudatória a exaltar nossas lideranças políticas e 
econômicas do que eram dispostos a realizar reflexões que expusessem nosso caráter senhorial. O que 
pode ser dito criticamente sobre Alagoas neste período é baseado em Luiz Sávio de Almeida, Elcio de 
Gusmão Verçosa e Dirceu Lindoso. 

Antes de tudo, é preciso situar o que chamamos de Alagoas neste período. Segundo Dirceu Lindoso 
a construção de uma imagem diferencial do que viria a ser Alagoas antes da independência da capitania 
de Pernambuco em 1817, é algo que se constrói ao longo do século XVIII e se materializa quando da 
criação da comarca das Alagoas em 1711.  

 

Em 1871 – mais de um século depois – essa configuração de autonomia se 
transforma em autodeterminação, separando-se a imagem das Alagoas da 
imagem de Pernambuco mediante um decreto real que cria a capitania das 
Alagoas. (LINDOSO: 2005, P. 33) 

 

Somos um espaço-tempo que resultou da punição a capitania de Pernambuco pelas insurgências 
contra o poder colonial. Fomos alçados a condição de capitania em 1817 quando da nossa 
independência política, e depois transformados em província quando da independência política do 
Brasil. Somos no século XIX, segundo Dirceu Lindoso, uma província que se caracteriza e se encaminha 
pelos interesses da classe dos latifundiários e da burguesia mercantil urbana, representada fortemente 
em Maceió e em Penedo. 

 

A sociedade alagoana se revela estruturada em práticas econômicas que lhe 
marcam uma fisionomia específica. O desempenho político das classes sociais 
se revela, por sua vez, conflitante, a ideologia de base dominando 
sobranceiramente sobre os conflitos e as divisões, e vinculando as ideologias 
complementares que refletem interesses de grupos políticos ou facções no 
interior da dominação tradicional. (LINDOSO: 2005, P. 38)  

 

Essa marca senhorial deitará raízes sobre nossa história ensejando práticas privadas na cena pública 
que ainda percebemos no início do século XXI. As falas sobre o século XIX, em Alagoas, se dirigem a 
partir do poder senhorial e são sempre legitimadas por ele. Não por acaso nosso Instituto Archeologico 
e Geographico nasce, segundo Luiz Sávio de Almeida, por determinação do presidente da província, José 
Bento da Cunha Figueiredo Júnior, nasce, portanto, colado ao poder. 

O percurso que temos seguido até aqui, na construção deste texto, teve como objetivo entender a 
maneira como o local se articula com o global. Não nos parece possível entender a criação de uma 
sociedade musical que viabilizou a construção do primeiro teatro público da província sem situar os 
aspectos mais gerais que vivia o Brasil no século XIX, nem tampouco sem colocar em discussão a 
sociedade alagoana. 
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Sublinhar o caráter senhorial da sociedade alagoana é encaminhar o entendimento de que não se 
pensa a construção de um teatro do porte do Teatro Sete de Setembro, muito relevante para os padrões 
da época, sem entender que um teatro além de espaço de lazer e de espaço pedagógico, é também 
espaço de poder. 

Como referencial teórico para pensar Penedo, nos apoiaremos em autores como Carlos Santa Rita, 
Ernani Méro e José Prospero Jeovah da Silva Caroatá. 

Carlos Santa Rita, em seu importante texto sobre a Sociedade Imperial Filarmônica Sete de 
Setembro, acaba por evidenciar a importância política e econômica de Penedo no período. 

 

Empório de tôda a imensa região da bacia nordestina do São Francisco, seu 
pôrto apresentava tráfego extraordinário, numa média de 10 entradas de 
vapores por mês, inclusive barcas estrangeiras, carregadas diretamente da 
Europa. Segundo cálculos do Dr. Caroatá, andaríamos com uma população de 
dez mil almas, distribuídas em cêrca de mil e cem casas de telha e 78 sobrados. 
(SANTA RITA: 1965, P.15) 

 

Não cabe na extensão deste texto discutir exaustivamente a importância de Penedo num contexto 
local, mas cabe salientar que a cidade foi fundamental como entreposto comercial num período da 
História das Alagoas em que o rio São Francisco atuava como a grande estrada que permitia o 
abastecimento das populações do sertão e do agreste. Alagoas só contará com um sistema de estradas 
mais eficiente na segunda metade do século XX. Essa característica mercantil da cidade talvez explique a 
iniciativa, um tanto quanto de mecenato, no fomento as atividades culturais da cidade. Foram, 
tradicionalmente, no Brasil, as classes ligadas ao comércio, aquelas a apreciar e fomentar com mais 
ênfase as atividades culturais.  

 

Talvez com mais propriedade pudéssemos chamar de "capital do baixo São 
Francisco" ao Penedo de então. Não vamos a ponto de subestimar ou 
desconhecer o nosso progresso, mas em alguns aspectos, no último quartel do 
século XIX, pelo menos, a cidade adiantara-se em conquistas hoje 
desconhecidas. O comércio, principalmente, forte e próspero, onde pontificava 
a colônia luzitana, de tradições conservadoras, movimentava enormes capitais 
criadores de riquezas responsáveis pelo padrão de vida que a cidade desfrutou. 
(SANTA RITA: 1965, P.15) 

 

É com essa missão de fomento às atividades culturais que é criada em agosto de 1865 a Sociedade 
Filarmônica Sete de Setembro. Criada inicialmente como entidade destinada a fomentar atividades 
musicais, posteriormente se encarrega também do fomento a dança e ao teatro. Ela foi idealizada e 
materializada pelo comerciante português Manoel Pereira Carvalho Sobrinho. Foi designada Imperial no 
ano de 1877, passando a ser denominada Sociedade Imperial Filarmônica Sete de Setembro, em vista 
dos serviços prestados a sociedade em geral, no tocante a serviços de caridade. 

Esta sociedade era marcadamente uma sociedade de homens. Segundo seu estatuto reformado de 
1944, a sociedade tinha como finalidade: desenvolver nos sócios a arte da dança, entendendo-a como 
exercício higiênico que possibilitava "poderoso fator da união e congraçamento das famílias"; 
possibilitar aos sócios, lazer em família, em forma de reuniões e bailes; e também proporcionar o 
desenvolvimento moral, intelectual e material da cidade de Penedo, leia-se desenvolvimento moral 
dentro dos moldes de uma ética católica que via nas artes uma estratégia de evangelização, mas 
também um espaço subversivo de ataque a moral cristã. 
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Relembrando os argumentos de Lilia Moritz Schwarcz, nos quais as instituições do século XIX tinham 
como função moldar o caráter dos indivíduos, sendo a Sociedade Filarmônica uma instituição com claros 
objetivos educativos na cidade, a julgar pelos seus fins, expressos em se estatuto no ano de 1944 e 
citados acima. 

É forçoso lembrar que estamos a falar do século XIX e o referido estatuto é da primeira metade do 
século XX, o que poderia levar a questionamentos acerca da validade de uso deste documento. A julgar 
pela maneira como historicamente o estado de Alagoas renova suas instituições e suas práticas sendo 
definido por Elcio de Gusmão Verçosa como espaço-tempo de muitas permanências e poucas rupturas. 
É com base nesse argumento que acreditamos ser legítima a utilização do referido documento. 

A Sociedade Imperial Filarmônica Sete de Setembro marca a história das instituições de Penedo 
como espaço de poder que viabilizou a construção do primeiro teatro público das Alagoas.  

 

Embora privilégio de um grupo, a Imperial Sociedade estava realizada e 
próspera. Agora, devia dar-se à cidade alguma coisa mais duradoura, que 
representasse no tempo e no espaço o espírito progressista e a cultura de seu 
povo. (...) Além de educar o povo, o Teatro traria à terra uma distração 
diferente mais consentânea com a sua civilização. (SANTA RITA: 1965, P.27) 

 

O Teatro Sete de Setembro foi produto do esforço coletivo de inúmeros penedenses que viam na 
construção do teatro a demarcação da cidade enquanto espaço-tempo de prosperidade e brilhantismo 
intelectual, com grande apreço às artes em geral. Lançada a primeira pedra em 1878, a construção do 
teatro se arrastou por anos, sendo completada e o teatro inaugurado em 1884.  

Desse esforço coletivo é preciso ressaltar a importância da Sociedade Dramática Particular Recreio 
Familiar, citada constantemente no Jornal de Penedo nos anos de construção do teatro. A instituição 
patrocinava diversos espetáculos com o intuito de angariar fundos para o término da construção. A 
julgar pelo título da referida instituição depreende-se uma organização teatral com forte conteúdo 
voltado para a família. Os espetáculos encenados naquele momento não faziam crítica de costumes, 
mas tinham como cerne uma moral que via na família cristã o grande barco condutor da humanidade 
rumo a salvação. 

Inaugurado em sete de setembro de 1884, o Teatro Sete de Setembro ganha a cena local como 
espaço de encenação de peças tradicionais da cultura brasileira e européia. A peça de inauguração do 
teatro foi uma adaptação do médico Dr. José Agnelo Leite da peça O VIOLINO DO DIABO, de autoria de 
Pérez Escrich.  

Os preços dos ingressos de acesso ao teatro deixam claro que apenas as classes sociais abastadas 
frequentavam os espetáculos. 

Segundo Carlos Santa Rita, no início do século XX, as encenações teatrais perderam o prestígio para 
as projeções cinematográficas, mas isso já seriam alguns dedos de prosa para outro trabalho. 
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Fotografia atual do Teatro Sete de Setembro. 

 

3. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A investigação feita até aqui envereda para várias possibilidades de análise e de futuras 
pesquisas. Não conseguimos identificar em que momento a sociedade musical deixou de existir. O que 
podemos dizer seguramente é que o Teatro Sete de Setembro é a instituição cultural mais antiga da 
cidade e ainda de fundamental relevância para a cena pública atual. Ele continua a ter o caráter elitista 
dos fins do século XIX, basta ver que as classes populares ainda não se apropriaram deste espaço 
público que hoje está sob a guarda e administração da municipalidade. 

Fica para a continuidade da pesquisa uma análise mais acurada das peças apresentadas no 
teatro e citadas no Jornal do Penedo, como O VIOLINO DO DIABO. 

Não foi nosso intuito investigar o século XX, mas os desdobramentos da pesquisa nos remetem 
a necessidade de dar continuidade à investigação adentrando o século XX, situando inclusive a 
importância da sétima arte na vida do teatro, como também na vida da cidade. A chegada do cinema em 
Penedo será mote de outras pesquisas deste grupo. 

Finalizamos este artigo encaminhando a necessidade de ouvir outras instituições no tocante ao 
tema, como a Academia Penedense de Letras e o Cartório de Registros da cidade. 

4. DOCUMENTOS DA PESQUISA  
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4.1 JORNAIS PESQUISADOS NA BIBLIOTECA NACIONAL 
 
Jornal do Penedo – 13 de janeiro de 1875 
Jornal do Penedo – 06 de fevereiro de 1875 
Jornal do Penedo – 04 de dezembro de 1880 
Jornal do Penedo – 29 de janeiro de 1881 
Jornal do Penedo – 26 de fevereiro de 1881 
Jornal do Penedo – 28 de maio de 1881 
Jornal do Penedo – 12 de novembro de 1881 
Jornal do Penedo – 05 de dezembro de 1881 
Jornal do Penedo – 24 de janeiro de 1891 
 

4.2 DOCUMENTOS DA CASA DO PENEDO 
 

Estatuto da Imperial Sociedade Phyl̕ harmonica Sete de Setembro de 1944. 
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RESUMO 

 
 O presente trabalho tem por fim pesquisar a identidade, o papel da mulher em Catu- Ba e região 

durante o turbulento período da Ditadura Militar, mas precisamente entre 1964 e 1985, e suas 
transformações nas décadas seguintes, através das experiências coletadas e analisadas a partir dos 
depoimentos de professoras catuenses que exerceram o magistério do ginásio (atual ensino 
fundamental II). A intenção é discutir o papel da mulher catuense, por meio de algumas professoras, 
que representavam uma parcela “privilegiada” diante da comunidade, assim a fonte oral está sendo 
utilizada como recurso fundamental, mas não se dispensando outras fontes. Com a realização das 
entrevistas percebeu-se que mesmo com passar dos anos e com o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho, ainda existe um resquício de uma ideologia que impedia a mulher de ser a 
protagonista de sua própria vida limitando-a a simples espectadora.   

 

 

 Palavras-chaves: Identidade, gênero, memória. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início dos séculos a mulher sempre esteve estereotipada como menor e mais frágil e 
subjugada diante da dominação masculina, sendo assim, muitas vezes ela própria assumira essa 
ideologia para si mesma e a partir daí guiara sua vida já que a ela sempre foi destinados os papéis de 
mãe, esposa e filha, ou seja, o espaço privado, o lar, enquanto os homens se ocupavam do espaço 
público, ou seja, trabalhar para garantir o sustento da família, ocupar cargos administrativos e entre 
outros.  
A mulher por muito, trabalhou como professora só que apesar da independência garantida pela 
profissão e pela possibilidade da mulher se sustentar, a ideologia machista ainda estava muito 
presente, tanto que o magistério tornou-se uma extensão do lar, a professora se tornou uma 
espécie de segunda mãe ou a chamada tia, sendo assim, as professoras foram apenas exceções 
aparentes dessa “domesticação” da mulher, pois quebraram padrões previamente estabelecidos.  
As atuais mudanças das relações de gênero, decorrentes das várias lutas travadas pelos movimentos 
feministas, trouxeram ao mundo atual a noção de igualdade de gênero e garantiram as mulheres 
maior participação no mercado de trabalho, política, ciência, etc.  
O movimento que conseguiu a emancipação feminina, no entanto, não obteve o mesmo impacto 
em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, por isso enquanto mulheres inglesas estavam 
praticamente independentes, no Brasil as mudanças ainda estavam se iniciando. No âmbito local, 
Catu estava se transformando em pólo prestador de serviços para a atividade petrolífera. Com isso a 
situação econômica, social e cultural mudou drasticamente e, consequentemente, a visão sobre a 
mulher e as questões de gênero foram alteradas.  
Diante das gritantes diferenças entre os níveis de autonomia da mulher em tantos lugares, faz-se   
necessário uma abordagem local sobre a identidade da mulher, com o objetivo de saber até que 
ponto ela acreditava na ideologia masculina. Para tanto, o presente trabalho irá analisar a 
identidade da mulher na cidade de Catu-Ba a partir da perspectiva de profissionais do magistério, 
visto que esta foi uma das primeiras profissões acessível à mulher, então, é de extrema relevância 
descobrir o que as primeiras que saíram do ambiente familiar achavam sobre si mesmas e como 
apresentavam esta imagem.  
O então trabalho visa, portanto, analisar a identidade, o papel e a importância da professora 
primária na cidade de Catu-Ba para identificar nelas possíveis resquícios da ideologia que coloca a 
mulher em posição de inferioridade com relação ao homem, além de se descobrir como era a 
estrutura do ensino em Catu, na década de 70. O trabalho pretende contribuir para o estudo da 
História de Catu, além das discussões sobre o real papel da mulher na sociedade, servindo também 
como referência para outros pesquisadores da categoria gênero. 

 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Qualquer sociedade, ao longo dos tempos, delimitou parâmetros sobre os quais se constituíram 
tarefas, personalidades e comportamentos, os quais eram atribuídos a determinados grupos e 
considerados tradicionais, “normais”.  
Dentre esses grupos, insere-se a mulher. A postura de submissão que esta assumiu diante do 
masculino é sinônimo da criação da identidade de um povo por outro povo, ou seja, o homem 
classificou a mulher como o outro, o diferente ( COLLING, 1997). Para provar a suposta inferioridade 
da mulher, estudiosos elaboraram teorias que na maioria das vezes se pautaram unicamente nas 
diferenças biológicas; eles caracterizaram o feminino como um ser diferente: Aristóteles, por 
exemplo, afirmava que o cérebro feminino é menor que o masculino; Hipócrates, por sua vez, citava 
o útero como sede das doenças femininas e de sua incapacidade (COLLING, 1997). Colling ainda 
menciona a influência negativa das religiões judaico-cristãs no ser mulher, visto que a Eva mítica da 
criação do mundo é quem traz o pecado e o sofrimento para o mesmo.  
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As amarras que aprisionavam as mulheres às ideias machistas eram tão fortes que Virginia Woolf, 
pioneira no movimento feminista quando iniciou na carreira literária, afirma que se deparou com 
um fantasma: “Tive que matá-la senão ela teria me matado”; refere-se aqui à mulher idealizada pelo 
homem, que deveria ficar no “santuário do lar” além da irrestrita obediência ao marido (COLLING 
apud Woolf, 1997).  
A não aceitação destes padrões, impulsionado pelo movimento feminista, ocasionou uma maior 
reflexão sobre as premissas da teoria do determinismo biológico, pelo qual o sexo de alguém 
impunha-lhe uma personalidade e um comportamento. Neste momento, surgiu a categoria gênero, 
que na ótica da historiadora Joan Scott, “é a organização social da diferença sexual” (PEDRO apud 
Scott, 2005.). Deste ponto de vista, as questões relativas ao comportamento de homens e mulheres 
não lhes são inerentes pelo seu caráter biológico, mas são construções sociais: uma mulher, 
portanto, não precisa ser mãe ou dona de casa porque tem órgãos genitais femininos, mas porque 
os padrões sociais lhe conduziram a isto. Linda Nicholson complementa esta ótica, com a criação do 
conceito de fundacionismo biológico, teoria pela qual postula uma relação entre o corpo e alguns 
aspectos de comportamento, porém permite a coexistência pacifica entre sexo e gênero.  
Esta perspectiva possibilitou, na análise histórica uma compreensão maior sobre o que significava 
ser homem ou mulher no passado, e sobre as relações sociais entre os sexos. (PEDRO apud Davis, 
2006pp.87-88).  
Desta forma, o novo enfoque através da categoria gênero, se relaciona com o conceito de 
identidade proposto por Halbwachs:  
 

“a imagem que uma pessoa constrói e adquire, ao longo da vida, 
referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos 
outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas 
também para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos 
outros”. (POLLAK apud Halbwachs, 1992).  
 

Esta definição não pode ser vista isolada do conceito de memória que, segundo Halbwachs, “deve 
ser entendido como um fenômeno coletivo e social e submetido a flutuações e transformações”. Os 
dois conceitos dialogam entre si, já que pelo caráter social da memória, esta influencia diretamente 
na construção da identidade.  
A abertura do mercado de trabalho no Brasil para a mulher ocorreu de forma lenta e gradativa, 
iniciando-se com o magistério e a enfermagem. Na docência especialmente, surgiu um ideário que 
justificasse a saída do lar; esse modelo estabelecido era o de professora-mãe, pelo qual os valores 
socialmente femininos (afeto, carinho, paciência) eram propícios à investidura no magistério. Diante 
disso, o ofício de professora era somente uma extensão do lar e não significava uma total ruptura 
com a ideologia machista construída e solidificada ao longo do tempo, já que os alunos eram 
considerados filhos espirituais.  
A mulher que, por algum motivo, não conseguia se casar e exercer seu papel maternal, se tornava 
professora, para dar uma resposta a sociedade que exigia-lhe um padrão da mulher. Ela, portanto, 
ingressava no magistério para mitigar os efeitos que sua solteirice lhe causava, tentando exercer 
com os alunos um papel de mãe. 

Segundo Lopes:  
[...] para aquelas para quem a maternidade física estaria vedada 
estariam, de certa forma, cumprindo sua função feminina ao se 
tornarem como professoras, mães espirituais de seus alunos e 
alunas. (Historia das mulheres no Brasil, 2010 Pp. 465.). 
 

A representação da professora-mãe foi, e ainda continua sendo, a justificação para os baixos 
salários, pois aquela atividade que era exercida gratuitamente em casa, também deveria sê-lo na 
escola.  
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Por mais que a professora tivesse um aspecto maternal, ela era uma das únicas mulheres que 
tinham conseguido sair ao ambiente da casa e adentrar no mundo público, e mesmo em tais 
circunstâncias, elas adquiriram um maior nível de instrução em comparação com as que se 
dedicavam somente ao lar. (LOURO, 2010). 

3. METODOLOGIA 

O trabalho de pesquisa subdivide-se em 4 etapas:  
1- Revisão de literatura sobre os conceitos de memoria e gênero e seus respectivos usos para 
fundamentarmos nossa interpretação, fazendo o fichamento de leitura de todos os textos 
consultados para facilitar sua utilização em eventuais artigos.  
2- Levantamento das fontes disponíveis nos arquivos municipais, nas mãos de particulares também 
na identificação das possíveis professoras a serem entrevistadas. A idéia é comparar relatos de 
mulheres de diferentes classes sociais para destacar-lhes as devidas diferenças. Por se tratar de 
gênero, é utilizada a metodologia de história oral, porque desta forma não correrá o risco de 
consultar fontes oficiais, nas quais a história das mulheres é praticamente apagada. A coleta de 
depoimentos será realizada com gravador e com o auxilio de um roteiro de perguntas, que é 
elaborado com questionamentos curtos e objetivos para que as entrevistadas se motivem a falar. 
Para Verena Alberti (2010), o trabalho de produções orais pode ser dividido em três etapas: a 
preparação das entrevistas, sua realização e seu tratamento. A historiadora dá algumas dicas para 
quem trabalha com história oral que são aqui consideradas:  
 

Estudar exaustivamente o assunto pesquisado;  

Definir que tipo de pessoa será entrevistada, quantos serão entrevistados e qual tipo de 
entrevista será realizada;  

Elaborar uma listagem extensa e flexível dos entrevistados em potencial;  

Contatar os entrevistados e providenciar todo o material necessário à  
entrevista (equipamento técnico, gravador, documento de sessão de direitos);  

Elaborar roteiro das entrevistas (roteiro geral e roteiros individuais);  

Contar com entrevistas de origens diferentes, assim como atuantes em diferentes papéis no 
universo estudado;  

Ao iniciar a gravação, gravar uma espécie de cabeçalho da entrevista, informando o nome do 
entrevistado, data e local no qual a entrevista se insere;  

Usar, de preferencia perguntas abertas e simples;  

Aproveitar recursos que estimulem o depoimento, (fotografias, recortes de jornais, documentos 
e menção a fatos específicos);  

Reservar uma parte das entrevistas para discussão e analise de alguns temas mais relevantes;  
Avaliar e analisar constantemente as entrevistas (enquanto é gravada e mais tarde, quando é 
objeto de análise);  
Decidir quando encerrar a entrevista com base no avanço da investigação;  
Duplicar a gravação;  
Transcrever o material;  
Produzir instrumentos de auxilio á consulta, como sumários índices temáticos;  
Ajustar a transcrição para a atividade de leitura;  
Editar o texto se for publicado.  

3- Fotografar materiais de professoras, como fotos, para registrar na base de dados da pesquisa. Essa 
etapa é fundamental para a sistematização e organização da pesquisa.  
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4- Interpretação das fontes a partir da bibliografia relevante. Apenas com o cruzamento de fontes com a 
bibliografia pertinente é que se pode dar credibilidade a uma pesquisa. Alberti nos dá mais algumas 
dicas interessantes sobre esta etapa da pesquisa.  

Fazer a crítica do documento;  
Lidar com recuos e avanços no tempo;  
Refletir sobre o tom dos discursos dos entrevistados  
Estar atento às repetições como uma possível fonte de informações importantes;  
“Ouvir” o que os entrevistados “dizem” (narrativa do entrevistado e condições de sua 
produção);  
Atentar para relatos, interpretações e pontos de vista “desviantes”;  
Ser fiel a lógica e ás escolhas do entrevistado;  
Atentar para ocorrência de narrativas especialmente desviantes;  
Comparar o que dizem as entrevistas com outros documentos;  
Tomar os “fatos” (o que realmente aconteceu) e suas representações simultaneamente;  

4. RESULTADOS E DICURSSÕES 

Ecléa Bosi, (1992: 46-47) afirma que a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, 
ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela memória, o passado não só 
vem a tona das águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como empurra, “desloca” 
estas últimas ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva ao 
mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. È justamente nesse confronto 
do passado revivido que está pautada a utilização da fonte oral, e essas fontes nos revelam informações 
só existentes na memória e que não são encontradas em fontes bibliográficas; ou nos permite uma 
confirmação do que já foi escrito sobre o assunto. Como foi percebido na entrevista realizada com a 
professora Lia Teixeira quando ela disse que além de ensinar, a professora tinha também que passar 
valores morais, funcionando como uma espécie de mãe; confirmando assim o ideário de professora-
mãe, um modelo estabelecidocomo um padrão a seguir aos quais elas precisavam ceder, aceitando os 
arquétipos de uma sociedade patriarcal (BATISTA, 2010). Desse modo fica evidenciado que essa 
representação idealizada trouxe-lhes uma responsabilidade superior ao do simples ato de ensinar.  
As professoras deveriam guiar moralmente seus alunos, servi-lhes como espelho de caráter. Segundo 
Lopes (História das mulheres no Brasil, 2010 Pp.443-479) as professoras deveriam servir de modelo a 
suas alunas. Para isso precisavam exercer um estrito controle sobre suas falas, postura, comportamento 
e atitudes.  
Sabe-se que o ofício de professora foi o primeiro a ser destinada a mulher devido ao extinto maternal 
que lhe foi associado. Lopes ainda fala que se o destino primordial da mulher era a maternidade, 
bastaria pensar que o magistério representava de certa forma, a extensão da maternidade.  
Na cidade de Catu isso se confirmou; há 40 anos não se verificava essa ascensão da mulher em relação 
ao mercado de trabalho que é perceptível hoje, afinal todos os cargos que antes só eram ocupados por 
homens estão sendo galgados também pelas mulheres. Na década de 70, em Catu, a mulher que não 
aceitasse o magistério como seu destino primordial estava fadada a ser dona de casa, já que, as fontes 
consultadas demonstram que a profissão de professora era a única oportunidade existente na cidade, 
mesmo para essas que não sonhavam com essa profissão.  
Com a realização das entrevistas verificou-se que as mulheres oriundas de classes populares afirmavam 
não terem sonhos, porém seus depoimentos demonstraram não a ausência de sonhos, mas sim, a 
limitação em sonhar. Percebe-se uma subestimação do povo catuense em: “[...] mas as pessoas de Catu 
era somente tirar o primário e encerrar ali”1 , ao passo que a própria entrevistada se encontra inserida 
neste grupo e atribui a si própria a mesma vista que detém dos cidadãos catuenses. Essas idéias de 

                                                      
1 Trecho da entrevista com a professora Jovelina Santos de Brito, realizada em 16/08/2011.  
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limitação aliadas as circunstâncias em que viviam, inibiram os sonhos dela impedindo-a de alcançar 
outras oportunidades: “eu queria estudar contabilidade, mas não tinha como me manter em Salvador e 
a cidade não oferecia curso”2.  
Já em outro depoimento identifica-se que o fato de a professora possuir um certo grau de poder 
aquisitivo alimentava mais sonhos “ eu brincava muito de ser artista, eu queria ser artista”3, mas adiante 
ela diz: “[...] mas quis ser professora por que era a única possibilidade de trabalho na cidade”4. A 
entrevistada relata que sua filha quando foi escolher que caminho profissional seguir, pensou 
justamente em ser professora, mas dona Lia diz: “você não deve ser professora”5, quando perguntado o 
porquê, ela relata: “por causa das dificuldades”6. Não só ela como todas as mulheres entrevistadas 
revelaram que nunca pensaram em desistir, mas as dificuldades foram muitas, nesse sentido a 
desistência pode ser vista pelas professoras como um sinal de fraqueza.  
Uma delas diz: “em primeiro lugar o salário baixo”7, colocando esse fato como uma das maiores 
dificuldades enfrentadas na carreira profissional. A entrevistada comprova a base teórica utilizada que 
justifica os diminutos rendimentos salariais, ou seja, pelo fato do âmbito escolar representar uma 
continuidade do lar as professoras não precisariam receber muito por isso já que os afazeres domésticos 
eram feitos gratuitamente. Com isso podemos fazer uma associação com a baixa remuneração que as 
professoras de ensino primário recebem, confirmando a teoria de Guacira Lopes:  
 

 
Figura 1. Foto da professora Damiana Ferreira - início da década de 70 

 
A boa professora estaria muito pouco preocupada com seu salário, já que toda a sua energia seria 
colocada na formação de seus alunos e alunas. Esses constituiriam sua família; a escola seria seu lar e, 
como se sabe, as tarefas do lar são feitas gratuitamente apenas por amor (História das mulheres no 
Brasil, 2010).   

                                                      
2 Trecho da entrevista com a professora Jovelina Santos de Brito, realizada em 16/08/2011.  
3 Trecho da entrevista com a professora Lia Teixeira Ferreira, realizada em 15/07/2011.  
4 Trecho da entrevista com a professora Lia Teixeira Ferreira, realizada em 15/07/2011.  
5 Trecho da entrevista com a professora Lia Teixeira Ferreira, realizada em 15/07/2011.  
6 Trecho da entrevista com a professora Lia Teixeira Ferreira, realizada em 15/07/2011.  
7 Trecho da entrevista com a professora Jovelina Santos de Brito, realizada em 16/08/2011.  
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Assim a questão da má valorização da educação primária justifica-se. Também se justifica o fato de as 
mulheres que se encontravam impossibilitadas de exercer a maternidade, exercerem sua função como 
mãe na sala de aula. Foi o que comprovamos na entrevista feita com a senhora Damiana Ferreira. Ela é 
uma senhora solteira, nunca se casou, nem teve filhos. Ela dá a entender que exercia sua autoridade 
como mãe na sala de aula: “Você era o professor e você controlava... eu me sentia realizada”8. De 
maneira similar acontece com dona Jovelina Brito, que também não exerceu a maternidade, mas 
durante a entrevista deixa transparecer um grande orgulho ao falar das conquistas de seus alunos: “(...) 
Eu tenho mesmo Iomar, que ele hoje e frei, foi meu aluno ate a 3°serie. Ele hoje é frei e tem outros 
meninos ai em empresas e tudo mais”9. Neste quesito, também visível é a influência religiosa da 
professora, quando cita uma conquista, relata um cargo religioso e não um emprego bem remunerado, 
como era de se esperar. Outro exemplo é quando a entrevistada Lia Teixeira demonstra grande orgulho 
ao falar das suas conquistas profissionais, apesar da desvalorização do profissional da educação. 
Comenta: “eu gosto muito de educar. Não tem um dia que você não aprenda alguma coisa com o aluno. 
Você não tá ali só pra ensinar. Todo dia há uma troca de conhecimento”10.  
No que tece a estrutura política da época, percebe-se que o período ditatorial vivenciado no Brasil se 
fazia perceptível na cidade de Catu somente para aquelas que tinham familiares envolvidos em algum 
tipo de movimento; e quando questionadas sobre esta época, as professoras associavam-na 
imediatamente ao movimento comunista. “Eu tinha um certo medo, porque eu tive alguns parentes que 
eram de partidos comunistas”11.Professora Jovelina, por exemplo, cita a presença de comunistas na 
cidade: “Não era liberal, era camuflado, tudo era camuflado, ninguém via, ninguém falava”. Relata 
também o efetivo policial existente em Catu: “(...) em 74 mesmo, aqui pessoas foram presas, tinha 
muito policial aqui”12. Todos estes trechos mostram a intima relação entre ditadura militar e 
comunismo, mesmo que antagônicas, construídas na memória destas professoras; além é claro da real 
participação do município de Catu em movimentos oposicionistas.  

Analisando as mudanças do ser mulher as entrevistadas avaliaram de forma positiva a possibilidade de 
ampliar o espaço feminino no mercado de trabalho. Uma professora, porém, ressaltou que a mulher de 
hoje perdeu muito dos seus valores morais: “eu posso dizer que a mulher perdeu um pouco de valor, 
apesar de ter essa abertura toda que elas estão com um cargo que só era de homem”13. Refere-se, aqui, 
a maior liberdade sexual desfrutada pelas mulheres, atualmente. Não por acaso essa é a professora que 
mais transparece uma forte influencia da religião católica. 

5. CONCLUSÃO 

A questão de gênero nos mostra que os papéis atribuídos tanto a homens quanto a mulheres são 
socialmente construídos, ou seja, não são atribuídos por fatores biológicos, mas sim, por influência 
de uma ideologia que foi fortemente construída desde o início, pelo que chamamos de sociedade. 
Assim a ideia de que as mulheres devem ficar dentro de casa, cuidando dos filhos e do marido 
enquanto o homem sai de casa para trabalhar não se deve ao simples fato de ser homem ou 
mulher, mas se deve a história construída exclusivamente por homens e que colocaram as mulheres 
como inferiores.  

                                                      
8 Trecho da entrevista com a professora Damiana Ferreira, realizada em 16/08/2011.  
9 Trecho da entrevista com a professora Jovelina Santos de Brito, realizada em 16/08/2011.  
10 Trecho da entrevista com a professora Lia Teixeira Ferreira, realizada em 15/07/2011.  
11 Trecho da entrevista com a professora Lia Teixeira Ferreira, realizada em 15/07/2011.  
12 Trecho da entrevista com a professora Jovelina Santos de Brito, realizada em 16/08/2011.  
13 Trecho da entrevista com a professora Jovelina Santos de Brito, realizada em 16/08/2011.  
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As mulheres que seguiram inicialmente a carreira de educadoras não conseguiram quebrar 
totalmente essa ideologia masculina, já que o fato de estarem saindo de casa para trabalhar não 
representava um total desligamento com a mesma, pois a escola era uma espécie de lar e além de 
passar conteúdo didático, elas também precisavam passar os princípios morais que formam um 
cidadão. 

Figura 2 - Foto da Professora Jovelina com sua turma no início da década de 70 
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1 Mais-valia é uma das mais expressivas contribuições de Marx para compreender o processo de exploração do 
trabalho pelo capitalista. Segundo esse conceito, parte do tempo do trabalhador é destinada a sua subsistência, a 
outra parte, chamada de mais-valia, é apropriada pelo patrão. 
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2 Mais-valia relativa é uma categoria marxiana, segundo a qual o capital utiliza-se de todos os meios para reduzir o 
tempo de trabalho necessário a subsistência do trabalhador e, consequentemente, aumentar o tempo destinado a 
produção da mais-valia para o capitalista. 
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3 Período compreendido entre os séculos XIII e XVII, caracterizado por profundas transformações na sociedade 
medieval, com efeitos nas artes, filosofia, ciência, entre outros. 
4 O conceito de megamáquina é proposto por Mumford para designar a forma de organização social que vai se 
estruturando desde a Mesopotâmia, alcançando o seu ápice na Modernidade. 
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RESUMO

Os vendedores diretos são uma categoria que tem se inventado e reinventado ao longo dos tempos na
tentativa de manter se em um mercado competitivo. Essa categoria de trabalhadores informais, ainda
pouco estudada geralmente liga se principalmente a uma Organização de Venda Direta (OVD) tendo
toda a estrutura de marketing da empresa como base de apoio para constituir seu negócio e gerar lucro.
Atraídos pela promessa de ganho fácil, pouco trabalho e gerenciamento do próprio negócio os
vendedores diretos iniciam a carreiras nestas organizações, nem sempre tendo as expectativas
atendidas e por vezes tendo se criar diversas estratégias para se manterem no mercado e com isso
proporcionam um fenômeno interessante que estamos chamando de “Febre das OVDs”. A
popularização maciça deste tipo de empresa não só, mas especialmente, no Brasil nos últimos anos. O
estudo abaixo pretende fazer um levantamento sobre a leitura sociológica sobre as vendas diretas.
Mostrando os principais referencias no assunto nas Ciências Sociais e apontando um direcionamento
para pesquisas futuras na área.

Palavras chave: Vendas diretas, Sociologia das Organizações, Marketing em rede, revendedores de
produtos

J. A. S. Castilho
Instituto Federal do Tocantins – Campus Palmas

juliana.castilho@ifto.edu.br

24502155



1. INTRODUÇÃO

O artigo abaixo é resultado de projeto de pesquisa, sobre a presença das Organizações de Venda
Direta no Brasil, que entrevistou através de survey realizado com cerca de 100 revendedores e de
entrevistas semi estruturadas de cerca de 50 minutos de duração, vendedores diretos questionando
sobre suas carreiras, seus vínculos de trabalho, sua relação com as vendas, a disparidade entre o
discurso sustentado e a realidade, as formas de fidelização e vinculação dos clientes e as estratégias de
marketings e sustentação de seus negócios, dentre outras. O projeto buscou compreender através de
qual discurso as Organizações de Vendas Diretas conseguem sustentar um crescimento significativo em
número de representantes e em volume de vendas, se consolidando como uma alternativa de negócio e
meio de subsistência para muitos vendedores, a forma como esse discurso era percebido pelos
revendedores e os artifícios utilizados por estes para se manterem neste mercado competitivo. Este
artigo busca fazer um levantamento bibliográfico a partir de dados levantados nesta pesquisa tentando
perceber aspectos relativos às vendas diretas. Na primeira parte busca se fazer uma análise
retrospectiva sobre as Organizações de Venda Direta e como estas empresas tem se estruturado através
dos tempos e como os vendedores diretos vem inventando e reinventando suas carreiras. Na segunda
parte busca se levantar as principais contribuições da sociologia para a percepção da temática lançando
luz sobre o ponto que se pretende levantar neste artigo: Como as Organizações de Venda Direta tem
conseguido sustentar seu discurso e captar mais clientes, aumentando o fluxo de vendas, apesar de
oferecerem aos trabalhadores condições cada vez menos estáveis de trabalho e renda? Em suma: por
que podemos usar o termo “Febre das OVDs” para tratar o tema? Não tem esse artigo a intenção de dar
conclusão final sobre o estudo das OVDs ou de seus revendedores, pois se trata de um estudo
exploratório, então se optou por finalizar com esta análise o artigo, pois que em si cada aspecto
analisado encerra em si conclusões e abre a oportunidade para uma série de outras observações sobre o
tema.

2. REVISÃO HISTÓRICA E BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS ORGANIZAÇÕES DE VENDA DIRETA

As Vendas Diretas têm se mostrado um mercado em expansão no mundo todo e muito tem se
discutido, ao longo dos anos sobre o potencial deste tipo de negócio, no caso daqueles que pretendem
utilizar essa alternativa de comércio como meio de sustento, as discussões são em torno de sobre como
implementá lo ou como torná lo mais atrativo. Na esfera do direito ainda se busca por respostas legais
mais amplas, na tentativa de responsabilizar ou não as empresas por vínculo empregatício com
representantes comerciais, ou por evolvê los em golpes financeiros que prometem lucros altos com
poucas horas de trabalho diária.

As vendas diretas sempre estiveram presentes no cenário histórico mundial, egípcios, sírios
gregos já realizavam comércio através de mercadores que viajavam em caravanas. Mas foram os
Ciganos europeus que, depois de emigrar para a América, e praticaram o comércio de venda direta na
nova terra, que trouxeram a tradição deste tipo de venda da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Alemanha e
Hungria para a América Colonial. Mais tarde, esse comércio passou a ser realizado, nos Estados Unidos,
por mercadores que viajavam de cidade em cidade vendendo pequenas mercadorias. O mascate, que ia
de uma cidade a outra batendo de porta em porta à procura de clientes para seus produtos, geralmente
de pequeno porte, foi o exemplo mais popular deste tipo de trabalhador no Brasil. Embora a figura do
mascate não mais esteja presente no cenário comercial brasileiro, a venda direta não desapareceu, ela
se reconfigurou através dos tempos; hoje há uma infinidade de pessoas que batem de porta em porta
vendendo produtos dos mais variados tipos, principalmente em cidades no interior do país (CASTILHO,
2005).
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Segundo Biggart (1989), analisando o surgimento das OVDs nos Estados Unidos, as vendas
diretas atingem os padrões que conhecemos hoje impulsionadas pelo comércio de varejo,
principalmente o que ocorria dentro dos armazéns, que hoje foram substituídos pelos grandes
supermercados e pelas lojas de departamento. Nestes espaços o produto de uma empresa concorre
lado a lado, preço a preço, com outro produto semelhante, mas produzido por outra empresa. Algumas
empresas começaram a perceber esse tipo de comércio como uma ameaça aos seus lucros; a venda
direta aparece como alternativa a essa concorrência direta.

Nessa época a maior parte os vendedores recrutados pelas Organizações de Venda Direta ou
OVDs era constituídas por trabalhadores acostumados com o serviço braçal do campo, residentes no
interior dos Estados Unidos, que não tinham conhecimento sofisticado como o dos habitantes da
cidade, mas eram mais submissos ao controle administrativo e sua vontade de crescer economicamente
era maior. Em 1920 as indústrias que utilizavam a venda direta para escoar sua produção organizaram
se em companhias especializadas no ramo. As estimativas realizadas sobre o número de trabalhadores
envolvidos com vendas diretas na época acusavam cerca de duzentos mil distribuidores comercializando
produtos das OVDs de então. Foi neste momento que as mulheres passaram a se interessar pelas
vendas diretas, pois encontravam um meio de realizar a venda de bens de consumo, principalmente
eletrodomésticos nessa época, sem sair de seus lares. Um grande impulso a este surgimento foi o
desenvolvimento tecnológico provocado pela primeira grande guerra mundial, que fez com que o
potencial de produção industrial aumentasse. A crise instalada na indústria mundial em 1929 também
atingiu as OVDs, que foram reduzidas à metade, cerca de três mil, mas o grande número de
trabalhadores desempregados na época representou a possibilidade de recrutamento de mais
vendedores. Curiosamente, um grande número de companhias de venda direta foi criado nesta época e
outras companhias já existentes optaram por este tipo de comércio, pois sua maneira de distribuir
produtos representava menores gastos à empresa. Durante os anos que se seguiram, após inúmeras
batalhas judiciais e discussões sobre as regras referentes à contratação de trabalhadores destas
empresas, as normas legais relativas aos vendedores diretos foram definidas mais claramente. As
empresas descobriram maneiras para desvincular esses trabalhadores de seus quadros de funcionários
legais, pelos quais pagavam impostos e encargos. Na década de 1980, os vendedores diretos já eram
considerados legalmente como trabalhadores autônomos, que assinavam um contrato que determinava
o tipo de relação que teriam com a empresa e a posse do controle de suas vendas, como acontece até
os dias de hoje (BIGGART, 1989).

Hoje os vendedores diretos são completamente autônomos, em quase que a totalidade dos
países não possui vínculo empregatício com a empresa, são, na verdade seus clientes, compram
produtos e revendem. Com a empresa somente possuem contratos de compra e venda, para que
possam realizar a compra com um percentual de desconto superior para posterior revenda. Iniciam a
revenda de produtos atraídos pelos anúncios das empresas do setor que alardeiam suas vantagens:
trabalhar sem chefe, trabalhar no momento e hora desejados, auferir lucros que podem chegar a
patamares elevados, gerenciar seu negócio sem sair de casa, ganhar dinheiro extra sem esforços, dentre
outros, mas o que se percebe é que grande parte dos revendedores são pequenos consumidores e
muitos acabam gastando suas economias para investir em um negócio que não dá garantias de retorno,
não sem muito trabalho e esforço (CASTILHO, 2005).

Uma estratégia das empresas é se apresentar como alternativa de compras ao consumidor
diferente do comércio varejista, como lojas, supermercados ou armazéns, que são exemplos de locais
reconhecidos como comerciais por abrigarem vários produtos expostos e por vezes concorrendo entre
si. O ambiente onde ocorrem as vendas diretas é quase sempre um ambiente familiar ao comprador,
habitualmente sua própria casa. Neste caso, não é o consumidor que primeiro busca um bem, mas um
intermediário (representante de vendas, distribuidor ou revendedor) é que oferece o produto na casa
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do cliente ou no lugar onde esteja, seja no trabalho, na igreja ou na escola. Esse é um dos motivos que
faz com que vendedores diretos se interessem por essa modalidade de venda: toda e qualquer pessoa é
um cliente em potencial, qualquer um pode precisar ou vir a se interessar em consumir um determinado
produto (CASTILHO, 2005).

O que pode ser comercializado através de venda direta? Hoje o mercado das vendas diretas é
bastante diversificado e os vendedores nesse setor não podem ser vistos somente por sua adesão a uma
OVD. Eles podem realizar vendas de maneira bastante diversificada, sem a necessidade de
representarem uma determinada empresa. Trabalhadores autônomos, tais vendedores incluem pessoas
que comercializam desde doces em estações de ônibus ou vendedores de utilidades domésticas que
batem de porta em porta, sem qualquer vínculo com alguma empresa ou organização, dificultando um
mapeamento de suas atividades, atuando até mesmo de forma ilegal, engrossando as estatísticas do
mercado informal no Brasil. São, também, vendedores diretos, aqueles que revendem produtos
fabricados e distribuídos por grandes organizações, e são evidenciados através das estatísticas
fornecidas por órgãos que representam estas corporações. Praticamente tudo pode ser vendido através
de venda direta, mas os dados disponíveis indicam que as OVDs têm seus maiores faturamentos em
produtos para cuidados pessoais (88%), complementos nutricionais (6%) e cuidados do lar (5%),
conforme informado pela ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta) sobre o
posicionamento do mercado em 2011 até o presente momento.

Os trabalhadores e a organização de trabalho no sistema de venda direta só recentemente se
tornaram objeto de estudo na Sociologia, despertando interesse nos pesquisadores que analisam o
mercado de trabalho não somente como um reflexo da organização produtiva no “chão de fábrica”; as
possibilidades de análise se multiplicaram na atual configuração do mercado mundial.

A produção em massa, o modelo rígido e associado à grande empresa e aos oligopólios está
sendo gradativamente substituído por um novo modelo, o da empresa em rede, que tem a informação
como principal meio para manutenção e expansão em uma economia global, permeada pelo novo
modelo tecnológico.

O padrão de atuação das OVDs muito difere das organizações burocráticas do capitalismo
avançado. A burocracia tem como características o estabelecimento de regras, a instituição de
comandos hierarquizados, a regulação dos indivíduos, o estabelecimento de relações impessoais e a
separação entre a esfera pública e privada dos agentes que as compõem. A lógica organizacional das
OVDs é radicalmente diferente, principalmente em dois aspectos; as relações sociais e as estratégias de
gerenciamento. A posse do produto e o gerenciamento do trabalho em uma OVD estão concentrados no
distribuidor, que legalmente não está subordinado à empresa e não pode ser cobrado por sua produção
ou pelo uso de seu tempo. Além disso, as organizações estimulam a indicação de parentes e amigos
para a inserção em suas redes. “Enquanto as instituições burocráticas parecem excluir as relações
sociais não ligadas ao trabalho para controlar os trabalhadores, a indústria de venda direta busca pelo
lucro da maneira oposta, fazendo redes sociais para servir às finalidades do negócio” (BIGGART, 1989, p.
8).

Uma característica bastante interessante é que para se trabalhar como revendedor não é
preciso nenhum conhecimento específico ou experiência, facilitando a adesão de muitos a esse estilo de
comércio. Seus quadros de revendedores são estimulados a cooperar, ao invés de competir, como
geralmente ocorre nas grandes organizações empresariais e suas relações com amigos e familiares são
estimuladas, uma vez que auxiliam na expansão da rede. Essa última característica estende se até os
clientes, com os quais a corporação estimula seus membros a manterem relações similares às mantidas
com parentes ou amigos, visando facilitar a instauração de vínculos mais fortes que os geralmente
estabelecidos através do comércio comum. Nas vendas diretas os trabalhadores mantêm o controle
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sobre suas horas de trabalho e podem integrar essa esfera com as demais esferas de suas vidas.
Oferece se aos indivíduos condições que a maioria dos empregos tradicionais não comporta1.

As OVDs têm prosperado porque representam uma alternativa de trabalho que muitas
pessoas, especialmente mulheres, acham atrativa. No início do século XX as mulheres, especialmente as
casadas e com filhos, sofriam pressão da sociedade para permanecerem no lar, se dedicando aos
afazeres domésticos.

Outra questão importante se refere à distinção entre público e privado. Em um emprego
formal essa distinção é clara; as empresas têm normas rígidas para efetivar a separação destas duas
esferas visando a máxima produção de seus funcionários. As OVDs, ao contrário, incentivam a
aproximação da esfera privada de seus revendedores dentro do âmbito dos negócios. A família coopera
para as finalidades de lucro da organização. Os laços de amor e autoridade são usados para as
finalidades comerciais (BIGGART, 1989). Quando essas organizações oferecem a oportunidade de o
trabalhador gerir seus próprios horários, sem dar qual quer satisfações à empresa, na verdade dão a
entender que o revendedor terá como organizar sua vida profissional de acordo com sua vida pessoal.
Mas, na prática, o que as empresas visam é captar o revendedor com esta imagem e com o passar do
tempo induzi lo a integrar seus familiares e amigos em sua rede de vendas. Pois após ingressar na rede
o trabalhador passa a perceber que seu ganho está diretamente ligado a dois fatores: a dedicação que
ele dá ao negócio que está ingressando, em numero de horas, e a quantidade de pessoas que consegue
captar para fazer parte de sua rede pessoal. O ideal para a empresa é que todos em âmbito doméstico
estejam integrados nas tarefas relativas à execução dos negócios. Assim, público e privado são
aproximados com o propósito de maximizar os lucros. (CASTILHO, 2005)

As OVDs divulgam outras vantagens para o revendedor, como por exemplo, a inexistência de
riscos no negócio, já que o investimento inicial é muito pequeno ou desnecessário e a dedicação às
vendas fica a critério do revendedor. Essa opção torna se inválida quando o trabalhador se insere na
rede e percebe que só obterá lucros satisfatórios dedicando um tempo máximo às vendas. Isso faz com
que muitos trabalhem mais de oito horas por dia, o que o indivíduo, onde esteja, assuma o papel de
vendedor direto e veja em todas as pessoas possíveis clientes. Não há necessidade de se manter um
capital de giro, pois os produtos revendidos são, na maior parte das vezes, pagos com o dinheiro
recebido na venda; as empresas estimulam para que o indivíduo adquira produtos mesmo não tendo
recebido qualquer pedido de seus clientes para comprá los. (CASTILHO, 2005)

Segundo Lan (2002), as redes de negócios, ou network business, construídas pelos
distribuidores são sustentadas por vínculos frágeis entre as pessoas. Então, as transações comerciais são
transformadas em vínculos pessoais e as alianças de negócios em laços de família, com a finalidade de
se estabelecerem mecanismos de confiança entre o consumidor e o vendedor. As redes sociais facilitam
o comércio e, assim que sua atuação torna se mais sutil, elas se transfiguram em um valioso meio de
controle. Esta autora afirma que os distribuidores personalizam as vendas, confundindo os limites
existentes entre público e privado, transformando atividades de negócios em atividades sociais.
Portanto, dois aspectos se tornam importantes: o distribuidor passa a agir como se estivesse sempre
sendo observado por seus clientes e estes se transformam em observadores oniscientes do revendedor;
o ato da venda transforma se em ato de demonstração de uma crença. O primeiro aspecto reflete como
o distribuidor passa a direcionar sua vida e suas atividades diárias para atingir seu público alvo. Em
todos os locais que vai direciona seus atos para a captação de clientes ou outros revendedores; aonde
quer que esteja ele está sendo observado por muitas pessoas, seus clientes em potencial. Os
distribuidores pretendem se tornar o “testemunho vivo” dos benefícios proporcionados pelos produtos

1
PETERSON e WOTRUBA (1996) e BRODIE, PURDY, STANWORTH e WOTRUBA (2004) observaram em pesquisas empíricas as

características dos vendedores diretos.
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que vendem. Então, para o distribuidor, ter a pele bem cuidada, sem manchas e/ou o corpo saudável
são boas qualificações para ele revender cosméticos ou produtos de cuidados com a saúde, por
exemplo. O segundo aspecto é descrito também por Biggart (1989), que analisa a transformação da
identidade que ocorre com os revendedores, semelhante à transformação que ocorre com o religioso
quando se converte a uma nova crença. Na tentativa de conciliar a ansiedade emocional do papel de
revendedor e sua identidade o indivíduo entra em conflito no processo da rede, e leva a si mesmo a
acreditar nos valores morais difundidos pelas OVDs (LAN, 2002). “Fazer dinheiro” torna se a meta de
vida dos distribuidores. Seu estilo de vida e trabalho é visto como superior aos dos demais indivíduos;
isso inclui seus valores, seus relacionamentos e suas crenças religiosas.

A Amway é um exemplo bastante conhecido de OVD, investigada por Pedroso Neto (2000) e
por Souza (1996), que realizaram estudos sobre a organização desta companhia e sobre as
especificidades de uma forma de venda direta chamada de Marketing de Rede. Tal empresa foi a
primeira e mais conhecida empresa deste ramo. No Brasil, sua forma de atuação se compara com a da
Herbalife, bastante conhecida atualmente. As empresas deste tipo organizam um esquema de
lucratividade mais sofisticado que as demais OVDs: quando um distribuidor capta outro distribuidor ele
passa a receber uma porcentagem por todo o produto revendido pela pessoa que captou. Ou seja,
forma se um sistema de comissionamento que incentiva o distribuidor a buscar pessoas para inserir
nessa rede. Há uma série de artifícios, segundo autores supracitados, utilizados pela empresa para
estimular as vendas; uma delas é a utilização de livros de auto ajuda, usados para restaurar em seus
revendedores a “confiança em seu potencial” e incentivá los a se tornarem “pessoas de sucesso”. A
empresa também realiza cursos e reuniões periódicas que têm por finalidade estimular vendas e
apresentar benefícios de novos produtos. Segundo Souza (1996), os distribuidores dos produtos Amway
vêem se inclusos em um círculo social muito semelhante ao familiar, onde os relacionamentos entre si e
com o cliente são direcionados para se tornarem semelhantes àqueles dos encontrados nas famílias.
Não obstante isso os padrões hierárquicos entre os distribuidores são baseados em um sistema
meritocrático, onde aqueles que trazem um maior número de novos distribuidores a rede e que têm
uma maior quantidade de vendas ocupam os lugares mais altos da escala que determina privilégios e
remunerações. Esse tipo de sistema de classificação é bastante comum na cultura norte americana. A
empresa foi fundada em 1959, nos Estados Unidos, com origem num grupo de revendedores da Nutrilite
que se uniram para formar a Amway (American Way Association). O próprio nome já indica que todo
ideário do “American Way of Life” contribuiu para a formação filosófica do discurso da empresa: valores
como “livre iniciativa, integridade profissional, possibilidades de negócios baseadas em critérios
meritocráticos, respeito à individualidade e à vida familiar" (SOUZA, 1996, p. 27).

Segundo Gracioso e Najjar, “para os especialistas em vendas o marketing de rede é um sistema
que permite levar produtos da indústria para o consumidor sem passar pelo varejo tradicional. Para os
que nele trabalham, porém, o Multi Level Marketing (Marketing de Multi Níveis) é acima de tudo, uma
oportunidade de ganhar dinheiro, suplementar a renda familiar e realizar sonhos pessoais” (1997, p.
16). Esta afirmação resume a visão dos especialistas em administração e marketing sobre a Venda Direta
como instrumento de comercialização e divulgação de produtos.

Existem várias OVDs atuando em nosso país: a Avon, desde 1959; a Natura e a Stanley Home
começaram em 1969; em 1970 a Chrystian Gray, a Jafra e a Tupperware; em 1981, a Pierre Alexander.
Na década de 1990, além da Amway, começaram a operar no Brasil Bom Apetite, Nature’s Sunshine,
Hermes, Yves Rocher, Post Haus, Herbalife, Mary Kay, DeMillus e Nu Skin. Estas informações são
disponibilizadas pela ABEVD, Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta, que representa os
interesses das Organizações de Venda Direta no Brasil. Segundo consta em seu site na Internet todas as
empresas filiadas a ABEVD e à WFDSA (World Federation of Direct Selling Foundations ou Federação
Internacional das Empresas de Venda Direta) seguem um código de conduta específico à categoria, que
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defende tanto as empresas quanto consumidores e revendedores de seus produtos, logo, as empresas e
seus revendedores diretos estão sujeitos a seguir suas regras de conduta (PETERSON e WOTRUBA,
1996). Segundo dados da WFDSA o Brasil está entre os cinco maiores mercados de venda direta no
mundo, em 2009 ficou atrás apenas do Japão, Estados Unidos e China, em volume de vendas em dólar
americano. Em 2003 o Brasil ficou em sétimo lugar neste mesmo ranking.

3. A FEBRE DAS VENDAS DIRETAS NO BRASIL SOBRE O OLHAR SOCIOLÓGICO, A ANÁLISE DAS
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

Apesar de um tema ainda pouco explorado na sociologia as vendas diretas são um fenômeno
que começam a ser mais bem explicado através do olhar sociológico quando Biggart escolhe como
objeto de sua pesquisa as Organizações de Venda Direta por serem organizações que possuem táticas
de administração de recursos humanos diferentes das empresas que trabalham com o padrão
administrativo mais aceito dentro dos estudos da área de administração. Recorrendo à da metodologia
weberiana para a percepção organizacional das OVDs, Biggart afirma que, “para Weber, uma explicação
completa da vida social tem que incluir três dimensões conceituais: interesses materiais, ideais e
valorativos, e a maneira como estes estão combinados nas estruturas sociais” (1990, p. 10). A autora faz
uso da metodologia Weberiana para formular um tipo ideal, um modelo, que sirva análise comparativa
das Organizações de Venda Direta (BIGGART, 1990). Para formular seu tipo ideal utiliza a noção de
carisma de Weber e faz a contraposição entre carisma e burocracia para perceber as instituições
empresariais e determinar o conceito de capitalismo carismático, especificando as características das
empresas carismáticas, tal qual Weber o faz com as organizações burocráticas. Para tanto é necessário
despersonificar o carisma. Algumas organizações têm da sociedade um respeito adquirido ao longo dos
anos que ocorre “por causa de seu extraordinário poder de moldar o mundo e tirar ordem do caos”
(BIGGART, 1990, p. 133). A relação entre uma organização e a atuação carismática é possível se as
empresas forem colocadas no papel do líder.

Elas [as OVDs] têm ideologias organizacionais que são missionárias em seu caráter. Algumas, e
não todas, expressam a visão de um líder fundador. Os revendedores vêem se como superiores aos
demais trabalhadores. Ser um empreendedor, para eles, significa pertencer a uma escala superior da
vida social. Eles citam o sucesso econômico e ideológico da organização como a conquista mais valorosa
das cruzadas do líder (BIGGART, 1990, p. 134).

Outras características são incorporadas ao tipo ideal de Organização de Venda Direta. Os
membros dessas empresas são vistos como seguidores. A parte administrativa da organização apresenta
uma mínima diferenciação entre as funções entre os cargos existentes. Autoridade e hierarquia são
aspectos pouco relevantes ou inexistentes. Os critérios para recrutamento de novos integrantes são
feitos conforme o comprometimento da pessoa em empenhar se para manter alto padrão de vendas, os
laços afetivos e vínculos familiares também facilitam a entrada de uma pessoa em uma OVD. As
recompensas oferecidas não são somente financeiras, há a promessa de incrementar outras áreas da
vida social como, por exemplo, ter mais tempo com a família e fazer novas amizades. Assim as empresas
apresentam mais que um emprego bem remunerado, chegando a orientar um estilo de vida. As OVDs
têm estratégias claras de controle, como uma primeira que se refere à criação de um novo self, ao
desenvolvimento individual de uma nova identidade social ligada à missão da empresa. A segunda é a
celebração da entrada no grupo, que se relaciona com os processos pelos quais são administradas as
relações dentro da organização, à aceitação de sócios da comunidade como parte do corpo que toma
decisões significativas. Outra estratégia é oferecer incentivos, brindes ou prêmios, para os que atingem
as metas traçadas (BIGGART, 1990).
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Tais aspectos são considerados mais relevantes para a formação de um tipo ideal de
Organização de Venda Direta, ou capitalismo carismático. É importante ressaltar que a pesquisa de
Biggart foi pioneira na análise das OVDs, e suas contribuições são reconhecidamente importantes para o
assunto das vendas diretas desde sua publicação.

Souza (1996) realizou sua pesquisa de mestrado tendo como foco principal da análise uma
OVD, na tentativa de perceber os motivos que levam os indivíduos a optar pelo trabalho de venda direta
e, mais especificamente, por integrar a rede de distribuição da empresa Amway. Souza (1996) apóia se
em na fenomenologia de Schütz (1967), segundo o qual as pessoas, para conviverem em sociedade,
compartilham um sistema de referências, que torna possível a interpretação da ação social. Em sua
pesquisa sobre os revendedores de produtos da Amway, o autor tenta perceber como o “estoque de
conhecimento” de um indivíduo interfere na interpretação de suas experiências e influencia em suas
ações futuras.

Schütz (1967) procura estabelecer uma crítica ao conceito weberiano de ação significativa. O
ponto central da perspectiva weberiana é que a realidade humana não possui um sentido inerente,
dado de modo natural, independentemente dos valores e motivos que guiam as ações humanas. São os
indivíduos que estabelecem recortes na realidade e se posicionariam diante deles conferindo lhes
sentido. As ações sociais são dotadas de um significado ou sentido, que as torna passíveis de serem
observadas e interpretadas. Cada fenômeno cultural só poderia ser compreendido na sua significação e
ter sua origem explicada a partir da referência a agentes sociais que ao organizarem significativamente
suas ações contribuiriam, de forma mais ou menos intencional, para determinar essa significação e essa
origem.

Schütz pretende estabelecer uma crítica à sociologia weberiana neste ponto; segundo o autor
é um erro pressupor que os indivíduos conferem sentido à ação que está sendo praticada, pois “conferir
significado” é uma ação reflexiva, só possível de ser mediante a experiência de ações passadas. “O
comportamento são as experiências olhadas através de certa luz, que se refere à ação que
originalmente as produziu” (SCHÜTZ, 1967, p. 57). Só se pode atribuir um sentido às ações passadas,
somente estas podem ser interpretadas e se tornarem significativas para os sujeitos (SCHÜTZ, 1967).

Todo indivíduo trás consigo um estoque de conhecimento, que tem como principal utilidade
tipificar outros indivíduos, no intuito de prever a resposta destes às suas ações, visando estabelecer
comunicação coerente com outros. Este estoque de conhecimento é fruto das ações ocorridas em
ocasiões anteriores. Assim, no momento em que age o indivíduo está diante de várias opções de ação e
selecionam na realidade os fatos que lhe parecem ser de mais relevância, priorizando os para construir
os elementos que são almejados (GIDDENS, 1996 [1976]). Essa seleção se baseia no estoque de
conhecimento que já foi absorvido anteriormente; assim, o indivíduo seleciona o que será ou não
importante para percepção da realidade. Grande parte do conhecimento que os indivíduos têm do
mundo que os rodeia vem das experiências coletivas. É na convivência com outros que se aprende a
definir o ambiente e o sistema de relevância pré concebido e aceito pelo grupo. Ao orientar se pelo
projeto fornecido por um grupo a pessoa dá ao grupo a responsabilidade de guiar suas ações.

A adoção de um projeto influencia a interpretação de sinais. À medida que o sujeito se
convence de sinais positivos que indicam o sucesso do projeto, mais difícil se torna fazer com que
evidências contrárias ao sucesso do projeto sejam interpretadas como sinais de fracasso. Assim, é
preciso de evidências fortes e sucessivas para sinalizar um fracasso do projeto. Decidindo sob
manipulação ideológica, informações falsas ou limitadas os indivíduos podem adotar comportamentos
que, aos olhos de um observador externo, têm pouca ou nenhuma relação com as metas a serem
alcançadas. Logo, não é a avaliação de opiniões e comportamentos isolados, mas o encadeamento
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dessas opiniões e comportamentos que permite a compreensão da subjetividade dos indivíduos
(SOUZA, 1996, p. 97).

A Fenomenologia das Relações Sociais de Schütz é utilizada para a percepção do objeto e
justificação das técnicas de pesquisa adotadas para seleção e coleta de dados empíricos que compõe a
pesquisa de Souza. Os fenômenos sociais são vistos como a reunião das manifestações dos homens em
sociedade.

Os membros que compõem a rede de revendedores da Amway compartilham determinados
aspectos de sua vida social, o que faz com que os significados de vários fatores de suas vidas
profissionais sejam comuns. Souza prioriza a apreensão do discurso destes indivíduos para compor sua
pesquisa. Segundo ele, “se o interesse é avaliar características intersubjetivas dos membros da rede, é
natural que o ponto de partida dessa avaliação seja a busca de fatores comuns envolvidos na construção
das subjetividades individuais” (SOUSA, 1996, p. 100). Utilizando os pressupostos da fenomenologia
para entender a conduta social, Souza analisa em sua pesquisa os aspectos da constituição
intersubjetiva dos membros da Rede da Amway, suas trajetórias biográficas e representações
construídas. Bittencourt, em sua dissertação de mestrado na área de ciência política, realizou estudo
sobre a empresa Amway. Segundo a autora, a empresa faz uso de um “conjunto de idéias e práticas de
natureza claramente ideológicas que vão além da reprodução dos valores do American Way of Life, com
especial destaque para as formas utilizadas de recrutamento e manutenção dos membros na
cooperação” (BITTENCOURT, 1998, p. 8).

O estudo em questão utiliza instrumentos metodológicos de observação e análise do uso de
um discurso pela empresa que, por vezes, aparece como reflexo de valores empresariais e, por vezes, é
usado como estratégia para alcance dos objetivos de venda. A autora destaca o conceito de ideologia
em sua análise do objeto. Ideologia é um conceito muito usado por autores de orientação sociológica
marxista. Contudo, Bittencourt (1998), em sua concepção de ideologia, prioriza a análise do discurso
muito usada em uma sociologia de vertente interpretativista. Interpreta se o termo ideologia como
percebido por Göran Therborn, por meio de seu discurso:

O funcionamento da ideologia na vida humana implica, basicamente, a constituição e
padronização do modo como os seres humanos levam sua vida como iniciadores conscientes
e pensantes de atos, num mundo estruturado e provido de sentido. A ideologia funciona
como um discurso, (...) interpelando os seres humanos como sujeitos (THERBORN, 1980, p.
15).

As ideologias são vistas como fenômenos eminentemente sociais e de natureza discursiva;
estão ligadas aos indivíduos de maneira direta, orientado suas práticas. Segundo Bittencourt é possível
perceber que a Amway é uma empresa que possui uma ideologia própria, que orienta os atores
envolvidos no processo de distribuição de seus produtos em suas ações. O arcabouço ideológico é que
“fornece as bases, os fundamentos das organizações, de um modo geral, como também estabelece e
legitima os diferentes arranjos organizacionais e pessoais, entre indivíduos que compartilham idéias e
interesses, orientando os, portanto à ação” (BITTENCOURT, 1998, p. 66).

A ideologia não permearia somente as situações de vendas dos revendedores de produtos
Amway, mas toda sua vida, orientando suas ações cotidianas, explicando e justificando os meios e fins.
A ideologia promove nas pessoas um sentimento de grupo, faz com que os indivíduos se reconheçam e
se unam por um objetivo. As OVDs se encaixam no perfil de empresa ideologicamente orientada, que
divulga abertamente os princípios que pregam e tem a pretensão de normatizar as ações dos indivíduos
que a elas estão vinculados. Os agentes distribuidores de produtos absorveram o discurso proposto
pelas empresas através de encontros, onde lhes é ensinado o que falar e como agir para conquistar
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clientes e novos revendedores; também têm acesso ao material impresso de divulgação distribuído
mensalmente a todos os distribuidores, essas são práticas de todas as organizações.

Pedroso Neto, inspirado por Mary Douglas (DOUGLAS, 1998) estrutura um arcabouço
conceitual para a análise dos rituais ligados à venda direta, com o objetivo de perceber e “explicar a
reprodução da coesão organizacional na rede de distribuidores Amway” (PEDROSO NETO, 2000).
Douglas acredita que o estabelecimento de normas e parâmetros torna a vida social possível, seguindo a
teoria estruturalista e os princípios durkheimianos. Segundo Douglas “o homem é um animal ritual (...) é
impossível termos relações sociais sem rituais, sem atos simbólicos” (DOUGLAS, 1980, p.80).

O ritual é capaz de modificar o padrão social estabelecido por representá lo. Trazendo o
conhecimento obtido através de Douglas (1980) e da teoria durkheimiana, Pedroso Neto analisa o
sistema de treinamento da Amway:

O conteúdo das atividades do “sistema de treinamento” da organização Amway demonstra
que ele está o tempo todo criando e instituindo ou no mínimo estabilizando convenções
sociais que são coerentes e simultaneamente se entrefortalecem. Essas convenções se
tornam os princípios básicos de percepção, de visão e de divisão do mundo, princípios que
orientam a seleção, a confiabilidade e a fixação de informações. Esses princípios estão
presentes no discurso performativo dos agentes de alto a baixo da pirâmide. Assim, de um
lado, são geradores de práticas e representações e discursos performativos que reforçam as
práticas, representações e discursos performativos homólogos de outros agentes, e por outro
lado, se enrijecem ao gerarem espontaneamente, no “calor” dos conflitos ou das disputas
práticas, representações e discursos performativos refratários aos ataques e
constrangimentos da sociedade ou das sociedades externas; as gozações, os nãos dos que
duvidaram e até mesmo os insultaram (PEDROSO NETO, 2000).

Estas mesmas características são utilizadas para atrair e buscar um fluxo cada vez maior de
revendedores. Ocasionando o crescimento cada vez maior desta modalidade de vendas em nosso país e
a adesão cada vez maior de pessoas a esta modalidade de negócio. No Brasil o conglomerado de
empresas denominado Avon Products é um dos que mais tem representatividade no ramo de vendas
diretas, pois atende com seus produtos tanto o setor de produtos para cuidados pessoais, quanto os
setores de complementos nutricionais e cuidados do lar, com suas revistas e um verdadeiro batalhão de
revendedoras que chegam a um milhão e meio de pessoas. Conforme pesquisa realizada estas
revendedoras concentram seu potencial de vendas explorando a relação entre o público e privado, não
só aproximando seus laços afetivos e familiares das vendas, com a introdução de parentes nos negócios
ou revendendo para estes, uma vez que estas condições oferecem apenas uma pequena margem de
lucro. A estratégia das revendedoras é tornar os novos clientes novos amigos, transformar o público em
privado, estreitando os laços de relacionamento e aproximando as relações com os compradores as
revendedoras fidelizam o cliente o que proporciona a criação de um vínculo que vai além do comercial,
o que faz com que os clientes tenham diferentes relações com os revendedores e dá ao revendedor
prerrogativa para atuar no campo de venda utilizando os recursos disponíveis para uma relação pessoal.
Na década de 1980 a companhia em questão se popularizou com o slogan: “Ding dong a Avon chama!” e
nas décadas seguintes o slogan era: “Agente conversa, agente se entende!”, já demonstrando o tipo de
política de vendas pretendida pela companhia e pelo setor de maneira geral, visando a aproximação dos
laços entre o cliente e o revendedor como estratégia para consolidação das metas de vendas, desta
maneira em cinco anos, de 2005 a 2010, a mesma companhia aumentou não só o volume de vendas,
mas o quantitativo de revendedoras em meio milhão de pessoas (CASTILHO, 2005).
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4. CONCLUSÃO

No caso das vendas diretas de maneira generalizada o que se percebe na maioria dos relatos e
autores é que muitos revendedores após aderirem não conseguem o sucesso que esperavam e
desistem, outros permanecem como pequenos consumidores dos produtos e muito poucos chegam ao
topo das cadeias de venda apresentados como “possíveis de serem alcançados”. São as estratégias
utilizadas pelas empresas, e os artifícios adaptativos de seus revendedores, para captar e manter os
revendedores vinculados a elas e consumindo que são responsáveis pelo considerável aumento no fluxo
de pessoas e de compras nas OVDs no Brasil. Cabe para em outro momento um estudo sobre condições
mais subjetivas destes revendedores de suas percepções e de sua relação com as empresas e seus
agentes. As empresas têm progressões de que o Brasil em breve chegará ao patamar de segundo
mercado mundial das Organizações de Venda Direta, e ao que tudo indica, a economia mundial dá sinais
para que esta previsão se confirme, uma vez que os demais mercados se encontram em crise na
atualidade. No âmbito das Ciências Sociais e Humanas devemos aproveitar o momento e as informações
disponíveis para realizar discussões mais profundas em torno da sustentabilidade de nossa população
que parece a cada dia mais gravitar em torno de formas mais precarizadas de trabalho e emprego, ou
nem isso, pois a revenda não se caracteriza enquanto tal e levantar o debate sobre como podemos
sugerir políticas de proteção contra organizações que têm como único objetivo o lucro.
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Gráfico 1 Evolução do PIBIC-JR no IFBA e regionalmente. Elaboração própria com dados da FAPESB e de 
diversas fontes no IFBA.  
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Gráfico 2 Divisão dos projetos PIBIC-Jr por grandes áreas do conhecimento. Elaboração própria. Fontes 
diversas

24722177



Gráfico 3 Distribuição de bolsas por Campi (2004 – 2011). Fonte: Elaboração própria a partir de fontes 
diversas.

Gráfico 4 Análise dos currículos lattes de ex-bolsistas PIBIC-Jr no IFBA. Fonte: elaboração própria a partir 
da Plataforma Lattes.
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Gráfico 01: Comportamentos identificados no ambiente de trabalho 

Gráfico 02: Posicionamento dos colaboradores quando há necessidade de crítica 
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Gráfico 03: Valores que caracterizam o ambiente de trabalho 
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Gráfico 05: Assistência prestada aos pares durante a execução de atividades 

Gráfico 06: Reconhecimento pelas atividades realizadas 

Gráfico 07: Nível de satisfação quanto à receptividade de ideias e sugestões 
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1 Não se pretende aqui desconsiderar o fato de que o processo de expropriação/expulsão se constiuiu em um 
importante elemento que gerou o fluxo migratório, principalmente das terras do Maranhão estado de origem de 
grande parte dos posseiros que ocuparam a área aqui estudada. O que se deseja enfatizar é que esse fluxo migratório 
tem na terra um elemento de luta e de resistência. Neste caso, a cultura intinerante carrega um duplo sentido que 
tanto pode está na permanência quanto na fuga, pois o que vale é a perspectiva de que a terra não pode ser concebida 
como um bem, no qual a posse se dá pela compra, mas, sim por uma relação valorativa que se caracteriza pelo 
vínculo e pela relação de pertencimento, vista na tradição, na sociabilidade e na forma de produção (trabalho). Deste 
modo, tanto a permanência quanto a fuga devem ser pensadas enquanto luta pela sobrevivência.  
2 Entrevista realizada com o senhor José Ferreira da Silva no dia 13/01/2009. 
3 Entrevista realizada com o senhor José Corrêa da Silva no dia 25/01/2009. 
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4 Entrevista concedida pelo senhor João Batista Pereira no dia 13/01/2009. 
5 Entrevista concedia pelo senhor Absalão Cardoso de Macedo no dia 18/01/2009. 
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6 Entrevista concedida por Jacira Farias de Sousa no dia 18/02/2002. 
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1 O IFBA oferece Ensino Médio Integrado, Bacharelados, Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de cursos de pós-graduação 
em diversas áreas.
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2 Cerca de 35 estudantes dos campi de Salvador, Simões Filho e Valença ocupam a reitoria do Instituto Federal da Bahia (Ifba) 
em Salvador nesta segunda (22). A ocupação prevista por tempo indeterminado passa agora por uma reavaliação e é possível 
que os estudantes deixem a reitoria ainda esta noite. "Nós queríamos abrir um canal de diálogo com a reitoria e, depois da 
ocupação, conseguimos agendar uma reunião geral com os diretores dos campi, pró-reitores e a reitoria", afirma o estudante de 
metalurgia do campus de Simões Filho, Matheus Almeida. Almeida destaca que os estudantes apoiam as reinvindicações dos 
professores, em greve desde o dia 1º de agosto, porém os estudantes possuem suas próprias pautas de reinvidicação como 
restaurantes universitários, melhor infraestrutura para os cursos e a questão relacionadas a aulas práticas. "Sou estudante do 3º
ano de metalurgia e até agora não sei o que é uma aula prática", indica o estudante. Disponível em: < 
http://bahiatododia.com.br/index.php?artigo=4758> acesso em 03/09/2011. 
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Região do Mato Grande 
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1 Saffioti (2004, p 44) analisa o conceito de Patriarcado como o “regime de exploração-dominação das mulheres 
pelos homes. 
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