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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido considerando a
necessidade de investigar como o uso da calculadora
pode contribuir ou dificultar o ensino de matemática nas
turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Foi
realizada a discussão bibliográfica a partir da pesquisa
de campo com o enfoque qualitativo, através de
entrevistas com professores de matemática, e
discussões, reflexões e atividades matemáticas com os
alunos da Unidade Escolar Maria Marinheira Veloso, do
município de Palmeirais ‐ PI. Pretendeu‐se com este
trabalho mostrar como o uso da calculadora no ensino
de matemática funciona como facilitador do processo
ensino‐aprendizagem nas séries finais do ensino
fundamental e apresentar a calculadora como uma

ferramenta importante no ensino de matemática,
apontar os pontos positivos e negativos do uso da
calculadora e demonstrar, através de diversas
atividades, que a calculadora pode ser um importante
aliado na aprendizagem. E percebeu‐se, o quanto a
utilização dos recursos tecnológicos nas escolas é
importante para o desenvolvimento intelectual e social
dos alunos. E que entre esses recursos, a calculadora
tem um papel muito importante como facilitadora do
processo ensino e aprendizagem e, pelo fato de ser uma
ferramenta fundamental no ensino de matemática,
possa se tornar uma importante aliada, colaborando
com o trabalho dos professores no desenvolvimento do
aprendizado de diversos conteúdos.

PALAVRAS‐CHAVE: calculadora, matemática, ensino fundamental.

USE THE CALCULATOR IN TEACHING OF MATHEMATICS
ABSTRACT
This work was developed considering the need to
investigate how the use of the calculator can help or
hinder the teaching of mathematics in classes 6th to 9th
grade of elementary school. Bibliographic discussion
from field research with qualitative approach was
performed through interviews with mathematics
teachers , and discussions , reflections and
mathematical activities with students of the School Unit
Seaman Maria Veloso , the city of palm groves ‐ PI . The
aim of this work show how the use of calculators in

teaching math functions as a facilitator of the teaching‐
learning process in the final grades of elementary school
and present the calculator as an important tool in
teaching mathematics, pointing out the positives and
negatives of using calculator to analyze how the use of
calculators in mathematics teaching has been designed ,
learned and used in the final grades of elementary
school and demonstrate , through various activities , the
calculator can be an important ally in learning.

KEY‐WORDS: calculator, mathematics, elementary education.
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O USO DA CALCULADORA NO ENSINO DE MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
Estamos diante de uma sociedade globalizada e dinâmica, em que os recursos
tecnológicos estão presentes em todos os setores. Diante desse panorama, tornou‐se necessário
uma importante reformulação no setor educacional, no sentido de incorporar, em suas práticas
educativas, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, visando uma melhor
preparação dos jovens para a vida e o mercado de trabalho, pois:
[...] os meios de comunicação e as novas tecnologias de comunicação têm afetado e
transformado, fundamentalmente nos últimos anos, todos os espaços da vida cotidiana,
com as consequentes mudanças nas práticas comunicativas, nos modos de produção,
circulação e apropriação do conhecimento. INÉS (apud FONTES, 2013, p. 03).

O computador já faz parte da vida cotidiana de quase todas as pessoas e, no âmbito
escolar, já se faz presente, embora haja ainda entre os educadores a resistência na sua utilização.
Essa resistência se deve ao fato que, embora faça parte do cotidiano, ainda assusta por causa do
desconhecimento sobre a sua utilização, na prática educativa, pois, embora já esteja sendo
incorporados no ambiente escolar, os professores precisam conhecer e dominar esses recursos
para então estarem seguros e preparados para aproveitá‐los como ferramentas auxiliares na
promoção da aprendizagem.
Um dos objetivos do ensino fundamental indicado nos PCNs é que os alunos sejam
capazes de saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
construir conhecimentos. (BRASIL, ano 1997 p. 48).
A matemática está presente na vida de todas as pessoas em diversas situações cotidianas.
Também faz parte da vida das pessoas como criação humana, pois foi desenvolvida para
responder as necessidades e preocupações de diferentes culturas, mas, atualmente ainda
podemos perceber que, para muitos ainda é considerada um bicho de sete cabeças, de certa
forma influi na eliminação e exclusão de qualquer indivíduo dos concursos e testes vestibulares.
A incorporação ao ensino dos recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação não vai
mudar essa realidade imediatamente, fazendo com que se torne fácil e que os alunos passem a
ter menos dificuldades, mas com certeza melhorará o processo ensino‐aprendizagem.
Segundo Van de Walle (2009, p. 130),
[...] “a tecnologia é uma ferramenta essencial para ensinar e aprender matemática de
forma efetiva; ela amplia a matemática que pode ser ensinada e enriquece a
aprendizagem dos estudantes”.

Nesse sentido, é importante que os nossos alunos, ao final do ensino fundamental,
saibam lidar com essa e outras ferramentas. Para cumprir seus propósitos, no ensino de
matemática, umas das recomendações é a utilização de calculadora nas aulas como um dos
recursos didáticos importantes no processo de ensino e aprendizagem. É um recurso tecnológico
que há algum tempo está presente na sociedade e pode colaborar muito no aprendizado de
diversos conteúdos. Além disso, a calculadora é uma ferramenta de baixo custo e é apontada por
muitos especialistas como um instrumento muito importante no processo de ensino‐
aprendizagem do aluno. Segundo SILVA (1991, p. 31),
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[...] “além de se tratar de uma máquina de fácil utilização, portátil [...] os seus modelos
mais simples está ao alcance das possibilidades econômicas da maioria dos alunos e de
qualquer escola”.

O presente artigo apresenta os resultados de um estudo que buscou investigar como o
uso da calculadora pode contribuir ou dificultar o ensino de matemática nas turmas de 6º ao 9º
ano de Ensino Fundamental da Unidade Escolar Maria Marinheira Veloso.
O primeiro passo da proposta foi à realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema
e depois foi à realização do trabalho na escola escolhida, em que teve como desfecho,
primeiramente, investigar através de entrevistas com professores de matemática questões
relacionadas com a importância do uso de recursos tecnológicos no desenvolvimento dos alunos;
a sua opinião sobre o uso desses recursos e principalmente, o uso da calculadora nas aulas; o que
consideravam como os pontos positivos e negativos sobre o uso desse recurso. O segundo
momento na escola foi com os alunos do 6º ao 9º ano, com os quais foram realizadas discussões
e reflexões sobre o uso adequado da calculadora e de outros recursos e a aplicação de atividades
matemáticas, usando adequadamente a calculadora.
Percebe‐se que, embora os recursos tecnológicos estejam presentes na sociedade, na
escola a realidade é diferente, quando se trata de utilizá‐los; falta uma preparação adequada
quanto ao uso desses recursos e fica como sugestão a realização de Formações Continuadas e
Oficinas sobre as TICs com os professores e coordenadores e, Palestras Educativas e Oficinas com
os alunos, dando‐lhes oportunidades para torna‐se conscientes da importância que tem esses
recursos no processo ensino‐aprendizagem.
A CALCULADORA E O ENSINO DE MATEMÁTICA
Atualmente, a calculadora está presente na vida de quase todas as pessoas, mas embora
faça parte do cotidiano de alunos e alunas, no ambiente escolar, o seu uso ainda causa certa
polêmica. Alguns concordam que o seu uso seja muito importante no processo de ensino e
aprendizagem; outros consideram‐na prejudicial ao desenvolvimento do alunado.
Como bem apontam Pinheiro e Campiol (2005, p.132 ),
[...] apesar deste artefato estar presente na vida da maioria de nossos alunos e nossas
alunas, muitas vezes ignoramos esse fato e inventamos uma nova realidade,
da qual a calculadora não faz parte, o que nos parece muito cômodo, mas, na
verdade, causa uma inconformidade na nossa vida escolar.

Nesse sentido, comprovamos a divergência que há nas escolas quanto ao uso da
calculadora, e ressaltamos “um faz de conta” que esse recurso não existe. Em divergência com
essas opiniões, podemos perceber que, entre vários especialistas da Educação Matemática, há
uma concordância de que o uso da calculadora humaniza e atualiza as aulas e permite que os
estudantes desenvolvam habilidades vinculadas ao cálculo mental, a decomposição, ao raciocínio
lógico e a estimativa.
Segundo Carvalho e Lima (2002), ela contribui na compreensão, no desenvolvimento de
diferentes formas de raciocínio e na resolução de problemas.
Para Smole et al.(2008, p.1), a calculadora auxilia ainda na percepção de regularidades e
na elaboração de conceitos:
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[...] “A utilização da calculadora humaniza e atualiza nossas aulas e permite aos alunos
ganharem mais confiança para trabalhar com problemas e buscar novas experiências de
aprendizagem.”

Podemos destacar também que, nos PCNs, são citadas as vantagens que a calculadora
pode proporcionar aos estudantes, bem como a necessidade de conscientização sobre o uso
adequado desse recurso tecnológico, pois continuamente estamos utilizando‐o no cotidiano.
[...] ela abre novas possibilidades educativas, como a de levar o aluno a perceber a
importância do uso dos meios tecnológicos disponíveis na sociedade contemporânea. A
calculadora é também um recurso para verificação de resultados, correção de erros,
podendo ser um valioso instrumento de auto avaliação (PCNs matemática 1997, p. 46).

Com esta nova postura do ensino da matemática, tornou‐se necessária uma reformulação
em livros didáticos para atender a estas propostas, fazendo com que a matemática tenha uma
nova modelagem.
Ao analisar diversas coleções de matemática do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, foi
observado ouso da calculadora em várias atividades, trabalhando propriedades e relações
matemáticas, bem como, usada para fazer cálculos com ou sem aproximações, para verificação
de regularidades e até como utilizar certas teclas que existem em calculadoras comuns ou
científicas. Ao realizar essa análise, percebemos que ainda são poucas as atividades que os
autores oferecem para que o professor possa planejar suas aulas utilizando a calculadora e que
existe uma distribuição desigual de atividades nas coleções, ou seja, é privilegiado o uso em
alguns de seus volumes. Um ponto positivo observado é que essas atividades estavam
procurando associar o uso da calculadora não como a atividade principal do pensamento
matemático e sim como uma das etapas que o constitui.
Isso está de acordo com Girotto (2008, p.3), quando diz que ao utilizarmos a calculadora,
quem toma a decisão sobre as operações a serem realizadas é o aluno e a calculadora apenas
fará a parte técnica, jamais substituindo o cérebro humano.
Vale ressaltar, baseando‐se na leitura dos PCNs, que a calculadora é um importante aliado
no cotidiano das pessoas. Todas as pessoas que têm contato com ela conhecem os
procedimentos básicos, no entanto poucas sabem utilizar todas as suas potencialidades. A
calculadora pode ser utilizada como instrumentos de aprendizagem, na medida em que favorece
a busca e percepção de regularidades, o desenvolvimento de estratégias para resolução de
problemas e o papel da revisão na matemática. O seu uso no ambiente escolar deve ser mediado
pelos professores, sendo os alunos orientados para a sua utilização em determinadas situações.
Cabe ao professor explorar por si as calculadoras e as atividades a elas associadas para
propor aos alunos situações didáticas que os preparem verdadeiramente para enfrentar
problemas reais que encontrem na escola, no trabalho os nas atividades no cotidiano.
Devemos estar preparados para desafios bem complexos que já estão colocados pela
presença cada vez maior das tecnologias em nossas vidas. [...] Não há mais lugar para
adestramento de alunos para resolver problemas ou executar técnicas absolutas. (BIGODE,
1997 p. 13)

Percebe‐se, nessa afirmação, que Bigode concorda com o fato de que a calculadora em
sala de aula deve ser usada sempre que o cálculo for um passo do trabalho, e não a atividade
principal, deixando claro que é tarefa do professor realizar a seleção de atividades que, além de
ajudar no desenvolvimento do raciocínio, também sejam motivadoras, despertando a
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curiosidade e fazendo com que a calculadora se torne um instrumento privilegiado no auxilio da
aprendizagem. Além disso, ao utilizar qualquer recurso tecnológico, está possibilitando a
aprendizagem de práticas sociais que utilizam a tecnologia e desenvolvem habilidades e atitudes
para se relacionarem com a tecnologia na vida. O uso adequado torna a calculadora um recurso
ilimitado, acrescentando sempre desafios ao ensino e aprendizagem, assim como afirma Bigode
(1998, p. 45), [...] os estudos demonstram que, quando liberados do cálculo, os alunos
conseguem se concentrar melhor nas relações entre os dados, nas condições e nas variáveis dos
problemas. Em outras palavras, canalizam suas energias para o raciocínio.
Com essas considerações pode‐se perceber a importância que tem o papel do professor
ao resolver utilizar qualquer recurso tecnológico. O uso da calculadora ou de qualquer outro
recurso tecnológico requer que o professor esteja preparado para a sua utilização, é necessário
que esteja consciente das mudanças que esta atitude, pois não basta apenas incorporar a suas
aulas ou permitir que os alunos façam uso desta nas aulas de matemática.
Segundo Silva (1989 p. 3),
“a calculadora se introduzida na aula de Matemática sem qualquer projecto educativo que
a sustente será mais um ‘modernismo’ que nada mudará para além de poder criar grande
insegurança em professores e alunos.”

É preciso salientar que, para utilizar a calculadora ou qualquer recurso tecnológico, o
professor precisa passar por um processo de reflexão, pois terá que mudar a sua postura,
repensar a metodologia que utiliza e as avaliações que faz. Não podemos deixar de citar que
assim como qualquer um dos recursos que existem, a calculadora possui os pontos positivos e os
pontos negativos que precisam ser considerados. Em razão disso, o professor deve passar por um
processo de apropriação, ou seja, conhecer as potencialidades e limitações dessa ferramenta a
fim de fazer bom proveito pedagógico em suas aulas.
De acordo com OLIVEIRA (1999),
[...] “o uso da calculadora em sala de aula de Matemática é um dos meios que o professor
de Matemática pode se utilizar para criar situações que levem a ele e seus alunos a refletir
sobre a construção do conhecimento matemático e a socialização do saber,
transformando a sala de aula em um ambiente propício à discussão, troca de experiências
e de elaboração de estratégias para se construir uma nova sociedade brasileira”. (p.144)

Diante do exposto, pode‐se afirmar que é grande a potencialidades desse recurso, mas
diante da análise da situação atual, infelizmente esses benefícios são poucos reconhecidos.
Sendo necessário que essa realidade seja mudada em virtude da necessidade da escola
acompanhar os processos de transformação da sociedade.
De acordo com D’Ambrosio (1986, p. 42):
[...] “A escola deve se antecipar ao que será o mundo de amanhã. É impossível conceber
uma escola cuja finalidade maior seja dar continuidade ao passado. Nossa obrigação
primordial é preparar gerações para o futuro.”

Além das dificuldades já citadas, existe ainda certo preconceito em relação ao uso da
calculadora e, cabe a comunidade escolar deixar claro as potencialidades e benefícios que a
utilização da calculadora no ambiente escolar pode trazer para os estudantes. E contudo, vale
ressaltar também o papel importante do autores dos livro didáticos na estruturação de suas
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obras com a inserção de mais atividades que auxiliem aos professores na utilização da
calculadora em sala de aula.
O USO DA CALCULADORA: RESULTADOS E APLICAÇÕES NA SALA DE AULA
Para o desenvolvimento desse trabalho, foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre o
tema, buscando conhecer os estudos e opiniões de vários autores sobre o tema. Após esta fase,
foi realizada a pesquisa de campo com o enfoque qualitativo, esta dividida em duas etapas: a
primeira foi através de entrevistas com professores de matemática do 6º ao 9º ano, abordando
questões relativas à importância do uso de recursos tecnológicos no desenvolvimento dos
alunos; sua opinião sobre o uso desses recursos e, principalmente, o uso da calculadora nas
aulas; o que consideravam como pontos positivos e negativos sobre o uso desse recurso. A
segunda etapa foi com os alunos do 6º ao 9º ano, com os quais foram realizadas discussões e
reflexões sobre o uso adequado da calculadora e de outros recursos e a aplicação de atividades
matemáticas, usando adequadamente a calculadora.
PERCEPÇÕES A PARTIR DAS REPOSTAS OBTIDAS NAS ENTREVISTAS
Partindo das respostas obtidas sobre a importância do uso das TICs no desenvolvimento
dos alunos, constatou‐se que a maioria dos professores entrevistados consideram que o uso de
recursos tecnológicos é de suma importância, pois facilita o desenvolvimento de várias
habilidades e entre essas habilidades, foram citadas o raciocínio, a pesquisa e a comunicação, e
além disso pelo fato de vivermos numa sociedade cada vez mais cheia de tecnologias,
ressaltaram que esses recursos preparam o aluno para o mercado de trabalho e ajudam a
solucionar problemas cotidianos.
Essa resposta não causa surpresas, pois vários estudiosos já afirmaram o quanto o uso da
TICs podem ajudar no desenvolvimento educacional e social dos estudantes. E também nos PCNs
é salientado o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como um dos caminhos para
fazer matemática na sala de aula.
Assim como acontece na maioria dos casos, ao fazer a indagação sobre o uso da
calculadora nas aulas, houve divergências entre as respostas dadas pelos professores. Há os que
concordam com a utilização da calculadora em sala de aula de forma programada. Outros que
discordam da utilização em determinadas séries do Ensino Fundamental em que os alunos ainda
estão dominando as operações básicas. E, ao analisar essas respostas, não encontramos nenhum
que discorde totalmente do uso da calculadora no Ensino Fundamental.
Consideramos um avanço na educação matemática o fato de que a mentalidade dos
professores de matemática esteja mudando, ou seja, estão procurando se adaptar às mudanças
que acontecem na sociedade. E para os que ainda estão resistentes sobre o uso em
determinados anos, isso se deve ao fato de que, embora a calculadora seja uma ferramenta
antiga e de fácil aquisição, há uma falta de atualização e informações quanto ás potencialidades e
principalmente quanto aos métodos práticos que podem ser utilizados. Daí, a importância que
tem os cursos de atualizações que podem ser ofertados pelas escolas para seus educadores.
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A próxima indagação foi sobre o que consideravam como pontos positivos ou pontos
negativos sobre o uso deste recurso. De acordo com o posicionamento dos professores, os
principais pontos positivos são:
 Agilidade no cálculo, ou seja, o aluno se preocupa mais em raciocinar sobre as estratégias
de resolução do que na resolução da conta;
 Aprendizagem de uma nova tecnologia, pois está presente no cotidiano de quase todas as
pessoas;
 Excelente recurso didático, pois pode ser utilizado para verificação de resultados e de
auto correção;
Sobre esses pontos positivos apontados, concordamos plenamente e acrescentamos que
para o aluno significa uma aula diferente das demais e faz com que se sinta à vontade, deixando
de ser um mero espectador para ser participante.
Agora, de acordo com o posicionamento dos professores, os principais pontos negativos
apontados são:
 A dependência desse recurso, ou seja, o aluno não quer mais raciocinar,
automaticamente já quer usar a calculadora para obter um resultado que com o cálculo
mental poderia ter;
 O uso da calculadora sem planejamentos;
 Não saber interpretar o resultado obtido com o cálculo;
 O uso sem ter dominado as operações básicas.
A partir desses posicionamentos, reportamo‐nos ao fato de que esses aspectos negativos
só serão um impedimento para o bom desenvolvimento no ensino da matemática com o uso da
calculadora se não houver conscientização dos alunos quanto ao uso correto desse recurso e não
forem realizadas explicações durante as atividades sobre como fazer a interpretação dos
resultados. Além disso, principalmente, se o professor estiver utilizando apenas como mais um
recurso qualquer, sem planejar atividades que sejam motivadoras e desafiantes.
OBSERVAÇÕES APÓS DISCUSSÕES E REFLEXÕES SOBRE O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E
A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS
Foram realizadas discussões sobre o uso da calculadora e de outros recursos tecnológicos
nas aulas, ouvindo o ponto de vista de cada turma. Entre o que foi citado por boa parte dos
alunos, houve ênfase no uso da televisão e aparelho de DVD, mas percebemos claramente que
achavam uma perda de tempo assistir um filme na aula. Falaram também em relação aos
computadores, que existem na escola, mas não são utilizados por não estarem conectados à
internet e que, ás vezes, querem fazer uma pesquisa, mas têm que pagar em uma lan house para
poder realizar. E sobre a calculadora, observamos, pelas respostas, que a noção de uso que eles
têm se resume a fazer um cálculo para saber o resultado mais rápido.
Após as discussões, foi a hora de refletir sobre o que foi falado, no sentido de levantar
questionamentos e repassar informações sobre os recursos tecnológicos e principalmente, sobre
a calculadora.
Nessa fase das reflexões, percebemos que, ao serem questionarem sobre o uso das
tecnologias na escola, havia uma certa distorção entre a forma que estava sendo entendida por
eles e o que era pretendido pelos professores. Deixando claro que não tinham muita noção da
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importância desses recursos para a aprendizagem. E sobre a calculadora, não tinham muitas
experiências sobre o seu uso nas aulas e a noção que tinham e que já foi citado anteriormente,
era a rapidez em obter o resultado.
Após as reflexões, aproveitamos o momento para repassar informações importantes
sobre a importância que tem os recursos tecnológicos no desenvolvimento do ensino e
aprendizagem e fazer colocações sobre o que eles falaram: ao uso de filmes como forma de
reforçar um determinado assunto ministrado pelo professor. Mostramos e falamos sobre dois
tipos de calculadora: a comum e a científica. E por fim, destacamos o quanto o uso da calculadora
pode tornar a aprendizagem significativa e que, através de várias atividades, a aula poderia se
tornar mais agradável e desafiante.
Para demonstrar isso, trouxemos algumas atividades e propusemos que eles realizassem
em dupla com o auxilio ou não da calculadora, dependendo do que pedia a questão.
Ao observá‐los durante a resolução das questões, percebemos que, naquele momento, a
interação se fez muito importante, pois os participantes do grupo interagiam, davam opiniões,
sendo que cada aluno contribuía com seu conhecimento. Além disso, constatamos que, em
alguns momentos, utilizavam o cálculo mental, não se restringindo somente ao uso da
calculadora. E que, de certa forma, estavam desenvolvendo habilidades mentais e de
representações, além do raciocínio.
Após terem finalizado as atividades, fizemos o debate de cada questão, dando ênfase as
estratégias empregadas, quais a dificuldades que tiveram e como a calculadora auxiliou na
resolução. Para finalizar, perguntamos a opinião deles sobre a realização deste tipo de atividades,
à qual responderam que gostaram muito e que as aulas de matemática deveriam ser sempre
assim.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desse estudo, pode‐se perceber o quanto a utilização dos recursos tecnológicos
nas escolas é importante para o desenvolvimento intelectual e social dos alunos. E que entre
esses recursos, a calculadora tem um papel muito importante como facilitadora do processo
ensino aprendizagem.
Sabe‐se também que, apesar de todo avanço vivenciado por nossa sociedade em relação
ás tecnologias e de todos os esforços de políticas públicas de ensino no sentido de potencializar e
inserir os aparatos tecnológicos e as Tecnologias da Informação e Comunicação, na sala de aula,
ainda se trata de um assunto polêmico o uso da calculadora em sala de aula. Vários fatores
contribuem para que existam estas dificuldades a serem enfrentadas, entre eles podemos citar: a
falta de uma preparação adequada quanto ao uso desse recurso, dando‐lhes oportunidades para
se tornar consciente da importância que tem no processo ensino e aprendizagem e de uma
reformulação adequada em livros didáticos, fazendo com que a matemática tenha uma nova
modelagem. Além disso, existe também um certo preconceito quanto ao uso da calculadora,
principalmente por falta de informações adequadas.
Então, cabe à comunidade escolar lidar com essas dificuldades e buscar maneiras que
possam facilitar a inserção desse recurso na sala de aula. Cursos de Formação Continuada quanto
ao uso das TICs, e principalmente o uso da calculadora para os professores. O professor tem um
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papel muito importante ao resolver utilizar este recurso e deve conhecer as potencialidades e
limitações dessa ferramenta a fim de fazer bom proveito pedagógico em suas aulas. Palestras e
oficinas educativas para os estudantes, pois informações e atividades práticas facilitam o
entendimento e acabam com o preconceito e as ideias errôneas.
Esperamos que este trabalho tenha conseguido demonstrar como o uso da calculadora é
facilitador do processo ensino aprendizagem e que, por ser uma ferramenta importante no
ensino de matemática, possa se tornar um importante aliado na aprendizagem. Acrescenta‐se
que as informações obtidas por meio desse trabalho possam provocar reflexões acerca da
importância da calculadora e incentive o seu uso nas salas de aula.
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RESUMO
Essa pesquisa visou relatar a importância da Escola
Primária em Natal/RN, no período compreendido de
1909 à 1942. O ensino profissional primário foi instituído
pelo Presidente da República, Nilo Peçanha, através do
Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que criou
em 19 capitais brasileiras as Escolas de Aprendizes
Artífices. Essas Escolas tinham como objetivo primeiro o
reordenamento social, tornado urgente diante da
urbanização acelerada, especialmente nas grandes
cidades. De acordo com o Decreto, as Escolas de
Aprendizes Artífices deveriam preparar seus alunos
técnica e intelectualmente, contribuindo para que
adquirissem hábitos de trabalho que os afastasse do
ócio, do vício e da criminalidade. A Escola propunha‐se a
formar operários e contra mestres ministrando o ensino

prático (em oficinas) durante o dia e o curso primário à
noite, para os que não sabiam ler, escrever e contar. As
fontes documentais foram coletadas nos arquivos da
Escola (hoje IFRN), Campus Natal Central e Cidade Alta,
no jornal A República que se encontra disponível no
Instituto Histórico e Geográfico do RN e no arquivo
público estadual. Esta pesquisa nos permitiu
analisarmos de que forma a Escola de Aprendizes
Artífices e o Liceu Industrial contribuíram para a
construção da educação profissional norte‐rio‐
grandense. Além disso, despertou a vocação científica
dos estudantes envolvidos, sensibilizando‐os para a
importância dos estudos históricos, visto que para
compreendermos o hoje necessitamos conhecer o
passado.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino Profissional, Escola de Aprendizes Artífices, Educação

PROFESSIONAL EDUCATION PRIMARY IN NATAL / RN (1909‐1942)
ABSTRACT
This research aimed to report the importance of Primary
School in Natal/RN, in the period 1909 to 1942. 's
Primary vocational education was established by the
President, Nile, through Decree No. 7,566 , of
September 23, 1909, which created in 19 Brazilian
capitals Schools Apprentice Craftsmen. These schools
had primary aim of social reorganization, become urgent
in the face of rapid urbanization, especially in big cities.
According to the Decree, the Apprentice Craftsmen
Schools should prepare their students technical and
intellectually, helping acquire work habits that sidelines
them from idleness, vice and crime. The school
proposed to form against workers and teachers teaching
practical teaching (workshops) during the day and the

primary evening course for those who could not read ,
write and count. The documentary sources were
collected in the archives of the School (now IFRN) Natal
Central Campus and Upper Town, The Republic
newspaper which is available in the Historical and
Geographical Institute of the RN and state public file.
This research allowed us to analyze how the School for
Craftsmen and Industrial College contributed to the
construction of the North Rio Grande vocational
education. Moreover, aroused the scientific vocation of
the students involved, sensitizing them to the
importance of historical studies , as to understand the
need to know the past today .

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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O ENSINO PROFISSIONAL PRIMÁRIO EM NATAL/RN (1909‐1942)
1. INTRODUÇÃO
Muito não se ouve falar sobre o ensino profissional no Brasil. Esse tema vem sendo quase
ignorado nos estudos sobre a gênese e as metamorfoses da educação brasileira.
“Quando comparado com outros temas, como o ensino superior, o ensino
secundário e até a educação física, o ensino industrial‐manufatureiro
aparece em nossa bibliografia definido mais pela omissão do que pelo
conhecimento produzido a seu respeito”. (CUNHA, 2000, p. 1)
Será que esse tema deve ser ignorado? Trata‐se da história da educação brasileira. Então
porque há esse espaço vazio? Cunha (2005) afirma que se explica em partes: “pelo fato que os
historiadores da educação brasileira se preocupam, principalmente com o ensino que se destina
a elites políticas e ao trabalho intelectual, deixando o trabalho manual em segundo plano”.
Devido aos historiadores do Brasil focar mais especificamente com o ensino mencionado, deixa
de lado a ‘educação popular’.
Delongou‐se quase uma década para efetuar‐se, após a proclamação, a fundamental
medida republicana voltada à organização do ensino profissional no Brasil. Mais enfatizado em
São Paulo, na primeira década do século XX, o Brasil experimentava um crescimento industrial,
todavia, entremeado pelas crescentes manifestações da classe trabalhadora urbana, a qual
buscava, sem glória, através de lutas, por melhorias, tais como: melhorias salariais, nas condições
de trabalho e na regulamentação da jornada de trabalho.
Perante dos crescentes movimentos do operariado brasileiro, sua maior parte formada
por imigrantes estrangeiros, a elite começou a enxergar o ensino profissional como alternativa
para conter as reivindicações.
Desta forma, o então Presidente da República Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7566
de 23 de setembro de 1909, criou 19 Escolas de Aprendizes Artífices nas unidades federativas do
país, sendo inauguradas no ano de 1910 e no dia 03 de janeiro desse mesmo ano, no Rio Grande
do Norte. Essas Escolas tinham como objetivo primeiro o reordenamento social, tornado urgente
diante da urbanização acelerada, especialmente nas grandes cidades.
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FIGURA 1 – Escola de Aprendizes Artífices em 1910

De acordo com o Decreto, as Escolas de Aprendizes Artífices deveriam preparar seus
alunos técnica e intelectualmente, contribuindo para que adquirissem hábitos de trabalho que os
afastasse do ócio, do vício e da criminalidade. A Escola propunha‐se a formar operários e contra
mestres ministrando o ensino prático (em oficinas) durante o dia e o curso primário à noite, para
os que não sabiam ler, escrever e contar.

"Considerando: que o aumento constante da população das cidades exige
que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades
sempre crescentes da luta pela existência; que para isso se torna
necessário, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o
necessário preparo técnico e intelectual, como fazê‐los adquirir hábitos
de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do vício e do
crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar
cidadãos uteis à Nação” (FONSECA, 1986, v. 1, p. 177, grifos nossos).
As Escolas de Aprendizes Artífices, nos primeiros anos, funcionaram todos os dias, com
turma de seis horas de aprendizagem nas oficinas. Ademais, os alunos tinham a obrigação de
assistir às aulas nos dois cursos noturnos: o primário, que exercia das cinco horas da tarde às oito
horas da noite (fundamental para os alunos que não soubessem ler, escrever e contar), e outro
de desenhar, que atuava no mesmo que horário que o do primário, determinado aos alunos que
precisassem dessa disciplina para o exercício gratificante do oficio a ser aprendido.
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“O curso primário voltava‐se para o ensino de leitura e escrita, o de
aritmética até regra de três, além de contemplar noções de geografia do
Brasil e de gramática elementar da língua nacional. No currículo mínimo,
deveriam constar noções de educação cívica, com ênfase na Constituição
republicana, os grandes homens brasileiros e noções sobre as
comemorações cívicas. O curso de Desenho contemplava, o ensino de
desenho de memória, do natural, de composição decorativa, de formas
geométricas e de máquinas e peças de construção, obedecendo aos
métodos mais aperfeiçoados” (SOARES, 1982, p. 73‐74).
Observamos que o Decreto não deixou com clareza quem seriam os professores que
dariam as aulas do curso primário. E a alternativa mais acessível pelo poder público trouxe à tona
um problema: os professores saíram dos quadros do ensino primário, não dispondo de nenhuma
orientação do que necessitariam ensinar, em se tratando da profissionalização.
“Os mestres, por sua vez, vieram das fábricas ou oficinas e eram homens
sem a necessária base teórica – da qual dispunham os professores
primários, quanto à alfabetização –, com a capacidade apenas de
transmitir a seus discípulos os conhecimentos empíricos que traziam”.
(FONSECA, 1986, v.1).
Toda escola tinha, por Lei, um diretor, um escriturário e um porteiro‐contínuo e entre
outros mestres de acordo com o número de oficinas existentes, todos nomeados por Decretos
presidenciais ou Portarias. Segundo Gurgel (2013): a estrutura funcional das Escolas de
Aprendizes Artífices e os salários de seu corpo administrativo já vinham recomendados no
próprio Decreto de sua criação.
Localizamos editais para professores lecionarem os cursos primários e de desenho.
“De acordo com o art. 19 do Decreto n. 13.064, de 12 de junho de 1918,
as INSTRUÇÕES aprovadas pelo Senhor Ministro da Educação e Saúde, por
portaria de 4 de novembro de 1936 e publicadas no “Diário Oficial” de 27
do mesmo mês, faço publico achar‐se aberta, pelo prazo de sessenta (60)
dais a contar desta data, a inscrição ao concurso de títulos e provas para
provimento dos cargos de professores do padrão “G” para lecionarem nos
cursos primários e de desenho da Escola Aprendizes Artífices do Rio
Grande do Norte, em Natal. (A REPÚBLICA, jornal, 25 de setembro de
1941).
No decorrer da nossa pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico, encontramos vários
modelos de exemplares do jornal ‘A República’, que publicavam no começo de cada semestre
letivo, informações fundamentais e requisitos necessários para fazer a matrícula dos meninos.
Averiguamos também nos documentos encontrados em um dos nossos lócus de estudo,
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IFRN Central, que a maioria dos alunos da Escola eram, evidentemente, composta por meninos
residentes em Natal, o que também já era resultado da devida migração proporcionada pelas
constantes secas que assolaram o Estado. Porém, existiam ainda aqueles meninos que, tendo
moradia fixa no interior do Estado, vinham morar na casa de familiares para estudar na Escola,
sempre no pensamento que com o ofício, seria mais acessível sua colocação no mercado de
trabalho, deste modo, podendo melhorar suas condições de vida.

FIGURA 2 – Aprendiz Teo Emidio de Souza em 1940
O que podemos constatar é que o cotidiano das Escolas era planejado e completamente
controlado. Os aprendizes tinham que estar sempre ocupados e envolvidos em atividades
produtivas.
O currículo foi organizado justamente pensando em não deixá‐los desocupados:
a) 1º ano: Leitura e escrita, caligrafia, contas, lições de coisas, Desenho e
trabalhos manuais, ginástica e canto, compreendendo 36 aulas por semana;
b) 2º ano: Leitura e escrita, contas, elementos de Geometria, Geografia e
História da Pátria, Caligrafia, Instrução Moral e Cívica, lições de coisas,
Desenho e trabalhos manuais, Ginástica e canto, consistindo em 38 aulas
semanais;
c) 3º ano: Português, Aritmética, Geometria, Geografia e História da Pátria,
Instrução Moral e Cívica, lições de coisas, Caligrafia, Desenho ornamental e
de escala e aprendizagem nas oficinas, compreendendo 42 aulas semanais;
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d) 4º ano: Português, Aritmética, Geometria, rudimentos de Física, Instrução
Moral e Cívica, Desenho ornamental e de escala, Desenho industrial e
tecnologia e aprendizagem nas oficinas, compreendendo 48 horas semanais;
e) 1º ano complementar: escrituração de oficinas e correspondência,
Geometria aplicada e noções de Álgebra e de Trigonometria, Física
experimental e noções de Química, noções de História natural, Desenho
industrial e tecnologia e aprendizagem nas oficinas, com 48 horas semanais;
f) 2º ano complementar: escrituração de oficinas e correspondência, Álgebra e
Trigonometria, noções de Física e Química, noções de mecânica, História
natural e elementar, Desenho industrial e tecnologia e aprendizagem, com
48 horas semanais.
Os alunos da Escola Artífices tinham uma rotina muito bem organizada, e o que eles
produziam nas oficinas, gerava uma renda destinada aos materiais necessários para o trabalho
que se executava nestas. Resultado que boa parte era destinada à Caixa de Mutualidade e a
outra pequena parte entre os aprendizes das oficinas, como se fosse prêmios.

FIGURA 3 – Oficina de Alfaiataria em 1937
Diante de todas as observações feitas, a cada fundamentação teórica, podemos destacar
a importância da Escola de Aprendizes de Artífices na construção da nossa educação. A sua
criação foi de suma importância no contexto social em que se encontrava, já que a educação
ansiava por melhorias ao acesso da população carente e menos favorecida do Estado à escola.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa se apoiou na abordagem teórico‐metodológica da História Cultural,
que tem por principal objetivo “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma
realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16). Trata‐se de uma
abordagem que norteia sua atenção para a história de homens e de mulheres comuns,
preocupando‐se com suas práticas culturais e experiências de vida.
Para efeito da coleta e análise dos dados utilizamos o método indiciário (GINZBURG,
1989) tomando como base um conjunto de princípios e procedimentos teórico‐metodológicos
que orientam a elaboração do conhecimento a partir da investigação e análise dos indícios
(pistas).
As fontes documentais foram coletadas nos arquivos da Escola (hoje IFRN), Campus Natal
Central e Cidade Alta, no jornal A República que se encontra disponível no Instituto Histórico e
Geográfico do RN e no arquivo público estadual. Consideramos fontes documentais as leis,
pareceres, decretos, regulamentos, relatórios, diários de classe, além de jornais, fotografias e
quaisquer outras publicações impressas no período que envolve o presente objeto de estudo,
espaço de memórias, marcadas pelo tempo, intenções, valores, crenças, preconceitos, conceitos,
tramas, jogos de poder, resistências e rituais (CHARTIER, 1990).
Foram feitas inúmeras visitas nos lócus de pesquisa, onde cada bolsista fazia uso de
materiais, tais como: luvas; máquina fotográfica; máscaras. Dessa forma, registrando cada pista e
documento relevante para a pesquisa. Depois de fotografar os documentos, os bolsistas
digitavam‐os.
Além da coleta de dados nos lugares de pesquisa, havia também um estudo de
fundamentação teórica juntamente com a orientadora, a fim de compreenderem cada vez mais
sobre a educação primária em Natal/RN.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os ambientes de estudo da referente pesquisa foram os Campus do IFRN Natal Central e
Cidade Alta, no jornal A República que se encontra disponível no Instituto Histórico e Geográfico
do RN e no arquivo público estadual.
Todos os dados coletados (livros de matrícula, diários, cartas, fotos, jornais, etc.) foram de
total relevância para a construção da nossa pesquisa, nos dando oportunidade de reconstruir a
memória da instituição, apesar das dificuldades, pois os documentos eram antigos e a sua
maioria já estava em péssimas condições, dificultando na compreensão do que havia escrito
neles.
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Para trabalhamos a fundamentação teórica, foi preciso retratar o porquê do surgimento
da Escola de Aprendizes Artífices, como ela surgiu e qual a sua finalidade. Contando desde o
início do Decreto nº 7566 de 23 de setembro de 1909.
Diante disso, nossa pesquisa propôs‐se a preencher essas lacunas, contribuindo para
compreendermos de que forma a Escola de Aprendizes Artífices e o Liceu Industrial contribuíram
para a construção da educação profissional norte‐riograndense.
Esta pesquisa nos permitiu analisarmos de que forma a Escola de Aprendizes Artífices e o
Liceu Industrial contribuíram para a construção da educação profissional norte‐rio‐grandense.
Além disso, despertou a vocação científica dos estudantes envolvidos, sensibilizando‐os para a
importância dos estudos históricos, visto que para compreendermos o hoje necessitamos
conhecer o passado.

4. CONCLUSÃO
Consideramos que é de suma importância ter um olhar sobre a história da Escola
Aprendizes Artífices e Liceu Industrial, pois há uma escassez sobre a historiografia da instrução
primária profissional no Rio Grande do Norte, no período compreendido entre 1909 a 1942,
dificultando uma apreensão menos fragmentada e mais abrangente sobre a temática. O mesmo
acontece em relação à presença de professoras nos primórdios da educação profissional do
Estado.
Vale ressaltar que a criação da Escola Aprendizes Artífices foi de extrema relevância no
contexto social em que se encontrava, já que a educação ansiava por melhorias ao acesso da
população carente e menos favorecida do Estado à escola.
Além do mais, nos permite conhecermos melhor a história dos Institutos Federais, antes
chamados de Escola de Aprendizes Artífices, dando assim, ênfase, de como ocorreu o surgimento
delas, e a contribuição dessas na educação brasileira.
REFERÊNCIAS
1. ARAÚJO, Marta Maria de. A produção em história da educação das Regiões Nordeste e
Norte: o estado do conhecimento (1982‐2003). In: GONDRA, José Gonçalves (Org.).
Pesquisa em história da educação no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
2. BARACHO, Maria das Graças. Da Arte do Ofício à especialização: um breve histórico da
função social do ensino técnico industrial. 1991. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Departamento de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1991.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

3. BRASIL. Leis, Decretos. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf. Acesso em 28 de
outubro de 2010.
4. CHARTIER, Roger. A historia cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL,
1990.
5. CUNHA, Luiz Antônio. O Ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo:
UNESP, 2005. ______. O ensino profissional na irradiação do industrialismo. São Paulo:
Editora, UNESP; Brasília, DF: FLACSO, 2005.______. Ensino de ofícios artesanais e
manufatureiros no Brasil escravocrata. São Paulo: UNESP, 2005.
6. FONSECA, Celson Suckow da. História do ensino industrial no Brasil. Rio de Janeiro.
SENAI/DN/DPEA, 1986. 3v
7. GURGEL, Rita Diana de Freitas. A trajetória da Escola de Aprendizes Artífices de Natal:
República, trabalho e educação (1909‐1942). 230 p. Tese (Doutorado em Educação) –
Departamento de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.
8. MEDEIROS, Arilene Lucena de. De escola de aprendizes a Instituto Federal do Rio Grande
do Norte: 100 anos transformando gerações: cronologia histórica: 1909‐2009. Natal:
Editora do IFRN, 2009.
9. MEDEIROS NETA, O. M. NASCIMENTO, J. M. RODRIGUES, A. G. F. Uma escola para
aprendizes artífices e o ensino profissional primário gratuito. Revista HOLOS, Ano 28, Vol
2, maio‐2012.
10. MELO, Inayara Elida Aquino de. KULESZA, Wojciech Andrzej. Os aprendizes e os ofícios:
reflexos do mundo do trabalho na educação profissional. Disponível em
www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuaiscoautorais/eixo02/Wojciech%20An
drzej%20Kulesza%20%20Inayara%20Elida%20Aquino%20de%Melo%20‐%20Te.pdf.
Acesso em 06 de novembro de 2011.
11. MORAIS, Maria Arisnete Câmara de. SILVA, Francinaide de Lima. História da profissão
docente em Natal/RN (1908‐1920). Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 9, n. 27, p. 267‐278,
maio.ago. 2009
12. MORAIS, Maria Arisnete Câmara de. SILVA, Francinaide de Lima. Representação de
professoras primárias no século XX. In: FREITAS, Ana Mª G.B. de. MOTTA, Diomar das G.
Mulheres na história da educação: desafios, conquistas e resistências. São Luís: EDUFMA:

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

UFPB: Café & Lápis, 2011. NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na primeira república. Rio
de Janeiro, DP & A, 2001.
13. PEGADO, Erika Araújo da Cunha. Reflexos da história no cotidiano institucional desde a
Escola de Aprendizes e Artífices até o CEFET‐RN. In: PEGADO, Erika Araújo da Cunha.
(Org.). A trajetória do CEFET‐RN: do início do século 20 ao alvorecer do século 21. Natal:
Editora do IFRN, 2006.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

SILVA & SOARES & DURANS (2014)

O PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO –
CAMPUS MONTE CASTELO.
G. O. Silva¹, F. S. Soares² e C. A. Duran³
Graduanda do Curso de Licenciatura em Biologia, Monte Castelo – Instituto Federal do Maranhão¹, IFMA. E‐mail:
grazz.silva@hotmail.com. Graduanda do Curso Licenciatura em Biologia, Monte Castelo – Instituto Federal do
Maranhão, IFMA². E‐mail: cimary13@yahoo.com.br. Professora M.Sc. do IFMA, Monte Castelo³.

Artigo submetido em xxx/2014 e aceito em xxxx/2014

RESUMO
O presente trabalho buscou analisar de forma qualitativa
o processo de inclusão educacional de pessoas com
surdez no Instituto Federal do Maranhão/ Campus Monte
Castelo. Para este recorte foi necessário se fazer uma
incursão
histórica,
destacando‐se
a
trajetória
preconceituosa e discriminatória que tem levado a estes
sujeitos a uma situação de desigualdade social. No Brasil
as práticas de exclusão com as pessoas surdas fazem parte
da trajetória histórica, por outro lado diversas iniciativas
de inclusão estão sendo utilizadas e tem sido um grande

desafio a sua incorporação, sobretudo no campo
educacional. A Constituição Federal do Brasil de 1988
menciona a igualdade como direito fundamental
apresentando‐a, desde o seu preâmbulo à concepção da
Constituição de um Estado Democrático de Direito, como
essencial na busca de um tratamento igualitário a todos.
Destacamos ainda a importância da Audiologia
Educacional no Desenvolvimento do Deficiente Auditivo e
a sua capacitação na Escola.

PALAVRAS‐CHAVE: Inclusão Social, Surdez, Educação.

THE PROCESS OF INCLUSION OF STUDENTS IN THE DEAF INSTITUTE FEDERAL MARANHÃO ‐
CASTLE HILL CAMPUS.
This paper analyzes the process of educational inclusion
of deaf people at the Federal Institute of Maranhão/
Campus Monte Castelo. For this cut was necessary to
make a foray into historical, highlighting the path that
has prejudiced and discriminatory leading to these guys
in a situation of social inequality. In Brazil exclusionary
practices with deaf people are part of the historical
trajectory, on the other hand various inclusion
initiatives are being used and has been a major

challenge to its incorporation, especially in the
educational field. The Federal Constitution of Brazil of
1988 mentions equality as a fundamental right of
presenting it, from its conception to the preamble of
the constitution of a democratic rule of law as essential
to the pursuit of equal treatment to all. We also
highlight the importance of the Development of
Educational Audiology Deaf and empowerment in
school.

KEY‐WORDS: Social Inclusion, Deafness, Education.
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O PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO –
CAMPUS MONTE CASTELO.
INTRODUÇÃO
As pessoas com surdez durante muitos anos foram tratadas de forma discriminatória e
desigual. Na Grécia Antiga, os recém‐nascidos eram apresentados ao Conselho de Espartanos,
independentemente da deficiência ou não (Silva, 1987, p. 98). Se esta comissão de sábios
avaliasse que o bebê era normal e forte, ele era devolvido ao pai, que tinha a obrigação de cuidá‐
lo até os sete anos; depois, o Estado tomava para si esta responsabilidade e dirigia a educação da
criança para a arte de guerrear. No entanto, se a criança fosse “feia”, franzina e com algum tipo
de limitação física ou mental, os anciãos ficavam com a criança e, em nome do Estado, a levavam
para um local conhecido como Apothetai (que significa “depósitos”). Tratava‐se de um abismo
onde a criança era jogada, pois não era bom para república ter pessoas com deficiências (Licurgo
de Plutarco apud Silva, 1987, p. 105).
Na antiguidade acreditava‐se que as pessoas com deficiência não podiam ser educadas,
pois eram consideradas como aberração da natureza, portanto foram vários os períodos em que
estas pessoas foram rotuladas de incapazes, não podendo participar de qualquer tipo de vida
“normal” a que regularmente passam as outras pessoas da comunidade. Desta forma, elas eram
excluídas da sociedade na qual viviam (GOLDFELD, 1997).
Entretanto, foi no século XVI que surgiram os primeiros educadores de surdos. O monge
beneditino espanhol Pedro Ponce de Leon (1520‐ 1558) foi importante educador, além de
fundador de uma escola de professores de surdos. Utilizava a datilologia, representação manual
das letras do alfabeto, a escrita e a oralização como metodologias de ensino (CARVALHO, 2011).
A inclusão dos portadores de necessidades especiais é um desafio no Brasil. Ao se tratar
do deficiente auditivo, esbarramos em diversos problemas como: a falta de comunicação oral,
que prejudica o aprendizado, a aplicação de metodologias não contextualizadas com a realidade
do aluno, e a falta de preparo dos profissionais que atuam nessa área( RAPOSO, 2012).
A Constituição Federal do Brasil de 1988 menciona a igualdade como direito fundamental
apresentando‐a, desde o seu preâmbulo à concepção da Constituição de um Estado Democrático
de Direito, como essencial na busca de um tratamento igualitário a todos, não permitindo
qualquer tipo de preconceito ou discriminação (BRASIL, 1988).
Assim, de acordo com a Declaração de Salamanca (1994, p. 17) A colocação de crianças
com deficiência nas classes regulares deve constituir parte integrante dos planos nacionais que
visam a educação para todos. Mesmo nos casos excepcionais, em que as crianças são postas em
escolas especiais:
“A sua educação não deve ser inteiramente segregada, encorajando‐se a
frequência de escolas regulares a meio tempo. Deve ‐ se, igualmente, promover a
inclusão de jovens e adultos com necessidades especiais em programas de nível
superior ou em cursos de formação profissional e assegurar‐se a igualdade de
acesso e de oportunidades às raparigas e às mulheres com deficiência. Deve ser
dada atenção especial às necessidades das crianças e dos jovens com deficiências
severas ou múltiplas. Eles têm os mesmos direitos que todos os outros da sua
comunidade de atingir a máxima autonomia, enquanto adultos, e deverão ser
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educados no sentido de desenvolver as suas potencialidades, de modo a atingir
este fim”.

De acordo com o texto da Constituição brasileira, em seu Artigo 208, fica garantido "O
atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino" (BRASIL, 1988).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº 9394/96,
procurando garantir o determinado na constituição estabelece em seu Artigo 58
que, na concepção da lei, a "educação especial" é definida como “a modalidade
de educação escolar na rede regular de ensino, para educando portadores de
necessidades especiais”. (Brasil, 1996).

A IMPORTÂNCIA DA AUDIOLOGIA EDUCACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DO DEFICIENTE
AUDITIVO E A SUA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA.

Deficiência auditiva é considerada genericamente como a diferença existente entre a
performance do indivíduo e a habilidade normal para detecção sonora de acordo com padrões
estabelecidos pela American National Standards Institute ( ANSI – 1989).
Existem várias causas que podem levar uma pessoa a desenvolver a um quadro de surdez
ou dificuldade de audição. Entre estas estão à obstrução por acúmulo de cera no canal do ouvido,
perfurações ou dano causado no tímpano, infecção ou lesão nos pequenos ossinhos dentro do
ouvido médio, ruído excessivo ou intenso. FREITAS (2010), Segundo o mesmo autor:
“infecções bacterianas e virais, causados por doenças como rubéola, caxumba e
meningite, e o uso de alguns medicamentos, especialmente antibióticos que
podem lesar as estruturas neurossensoriais. Por mais que os problemas auditivos
atinjam o todo igualmente, as crianças que os desenvolvem requerem um pouco
mais de atenção. Pois se não for dada a devida assistência, terão dificuldades no
desenvolvimento da linguagem e ao chegar à idade escolar não irão conseguir
acompanhar os demais, seja porque ouvem mal, ou simplesmente porque não
ouvem o que está sendo ensinado. Um método que tem se mostrado eficaz no
auxilio a pacientes que tem problemas auditivos, por isso apresentam dificuldades
de compreender e identificar o significado das palavras é a audiologia educacional
que consiste no tratamento em que faz o paciente desenvolver a oralidade,
melhorando seus padrões de linguagem, vocabulário, e entendimento”.

Segundo Freitas (2010), na audiologia educacional, o profissional terapeuta utiliza‐se de
várias estratégias com o objetivo de estimular o aprendizado do paciente. Sendo desde utensílios
como jogos, brincadeiras, miniaturas, no caso das crianças; até o uso de jornais, revistas, livros,
aparelho de som e outros objetos, no caso dos adultos.
Portanto, quando uma criança sem deficiências possui um meio ambiente favorável, terá
grande chance de ter suas necessidades, capacidades e habilidades atendidas; desta forma seu
desenvolvimento poderá seguir um curso normal. Entretanto, uma criança com deficiência
auditiva é diferente, pois ocorre uma interferência na relação da criança com o meio e com a
família. Consequentemente há uma ruptura no desenvolvimento (SANTOS, 2004).
Sem um trabalho de intervenção apropriado, as consequências da deficiência auditiva
podem ser severas, levando a falhas na competência intelectual, comunicativa, social e
emocional do deficiente.
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A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais
receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). A diretriz atual é a
da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. A legislação, no entanto, é
sábia em determinar preferência para essa modalidade de atendimento educacional, ressalvando
os casos de excepcionalidade em que as necessidades do educando exigem outras formas de
atendimento (BRASIL, 1988 p. 155).
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no período de julho e agosto de 2013, no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Câmpus Monte Castelo. Para o
desenvolvimento desta pesquisa realizou‐se uma revisão bibliográfica sistemática, pois
fundamenta alguns conceitos e contribui na organização do quadro teórico.
Posteriormente, para levantamento de dados empíricos recorremos à aplicação de
questionário semi‐estruturado, aplicados junto a alunos com idade entre 18 e 20 anos do Nível
Médio Integrado (Manhã e Tarde) do Curso de Eletrônica e professores deste mesmo curso,
contendo questões referentes à inclusão das pessoas surdas no IFMA/Câmpus Monte Castelo,
com o intuito de apreender a qualidade de ensino aplicado aos deficientes auditivos e as
dificuldades por eles encontradas. Os alunos e professores foram escolhidos aleatoriamente,
conforme disponibilidade de tempo dos entrevistados.
No levantamento de dados empíricos, realizamos visitas formais e informais à escola, em
algumas das quais utilizamos a técnica de observação, com o objetivo de perceber a dinâmica de
sala de aula e o atendimento educacional especializado. Tendo como principal sujeito de
pesquisa o deficiente auditivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano de 2005, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão ‐
Campus Monte Castelo, iniciou o processo de inclusão de pessoas com deficiência. A partir do
ano 2013 através do Decreto‐ Lei 12.711, ingressou neste Instituto oito alunos com deficiência
auditiva por meio do Processo Seletivo Público Unificado de Ensino Médio – vagas para pessoas
com deficiências. Apenas três desses alunos se comunicam através das LIBRAS, dois por resíduos
auditivos e oralidade, e os três restantes estão aprendendo a LIBRAS.
O questionário foi aplicado aos alunos do Ensino Médio Técnico, onde foi constatado que
as disciplinas que envolvem cálculos são as que os alunos apresentam mais dificuldade de
aprendizado. Já nas outras disciplinas eles conseguem entender os conteúdos ministrados em
sala de aula. De acordo com alunos, o IFMA – Monte Castelo possui o Núcleo de Alunos
Portadores de Necessidades Especiais (NAPNE) e o Atendimento Educacional Especializado (AEE),
onde os alunos com surdez são observados e tem o apoio educacional e profissional de
interpretes e professores que trabalham direta ou indiretamente com eles.
Em cada turma que apresentam alunos com deficiência auditiva e que se comunicam
através da LIBRAS, contam com a ajuda de dois intérpretes, que se revezam a cada três horários,
e dessa forma alternam a interpretação em sala com atendimento ao surdo nos demais setores
da instituição. Quando não compreendem o conteúdo, eles se comunicam com o interprete e
este por sua vez com o professor. Se caso a dúvida persista o aluno se dirige ao NAPNE.
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O AEE faz um acompanhamento direto com os alunos que possui tal deficiência, de modo
a identificar as limitações de cada um. Existe a elaboração de planos pedagógicos, para que
ocorra o processo de formação continuada. Os professores recebem capacitação necessária,
como curso em LIBRAS, para tentar suprir as necessidades pedagógicas.
Enfim, a escola tem sido analisada como eficiente no processo de inclusão, tendo grande
retorno por parte dos alunos, que apresenta alto índice de aprovação, e um bom desempenho
dos alunos e professores no qual são inseridos no processo de ensino‐aprendizagem.
A escola inclusiva deve atender às necessidades de “todos” e de quaisquer alunos. As
atitudes destacam uma postura não só dos educadores, mas de todo o sistema educacional
(OLIVEIRA, 2012). Segundo o mesmo autor:
“Uma instituição educacional com orientação inclusiva é aquela que se preocupa
com a modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta educativa que
se deve dar a todas as diferenças individuais, inclusive às associadas a alguma
deficiência em qualquer instituição de ensino, e em todos os níveis de ensino.”

CONCLUSÃO
O processo de inclusão escolar deve envolver o aluno desde a infância até sua fase adulta,
em um processo contínuo de ensino‐aprendizagem, que engloba a escola, a família e a
sociedade. Visando à garantia de que a criança possa desde cedo utilizar os meios de que
necessita para vencer suas dificuldades e o usufruir de seus direitos escolares exercendo sua
cidadania de acordar com preceitos constitucionais de nosso país.
Por isso, é de grande importância que a escola regular, desenvolva assuntos que tenha
sentido para alunos em geral, para que haja uma interação dos alunos com surdez e os demais
envolvidos. Para que a inclusão do aluno surdo avance, é imprescindível que haja o
esclarecimento para os alunos ditos normais, para os familiares e toda comunidade escolar. O
atendimento educacional especializado para pessoas com surdez na Escola regular, deve ser
organizado a partir de uma proposta pedagógica. Tornando‐se de grande importância a
contribuição do professor que lida diretamente com aluno surdo, para que o aprendizado possa
ocorrer de forma direta.
Contudo, ainda a muito a se fazer no que diz respeito à educação especial, observando
que as instituições de ensino precisam proporcionar mais recursos linguísticos, para os
deficientes auditivos, para que se desenvolvam de forma autônoma, preparando‐lhes para os
desafios do cotidiano, mas, sobretudo, para que façam a diferença. Neste sentido, segundo
Damázio (2007 p.16) é necessário fazer uma ação‐reflexão‐ação permanente a acerca deste
tema, visando à inclusão escolar das pessoas com surdez, tendo em vista a sua capacidade de
freqüentar e aprender em escolas comuns, contra o discurso da exclusão escolar e a favor de
novas práticas educacionais na escola comum brasileira.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma
variedade de equipamentos de cominuição
que são usados nas usinas de beneficiamento
de minério, pois todo minério extraído da lavra
precisa passar por tal processo de britagem
para ser adequados as exigências de
granulométrica do mercado, todo processo de
britagem é cominuição, entretanto, nem todo
processo de cominuição é britagem. O artigo
também apresenta a construção do protótipo
do equipamento e o entendimento de seu
funcionamento bem como a sua aplicação,
tanto na indústria quanto no laboratório. O

protótipo fora construído numa escala
laboratorial utilizado sucatas. O objetivo do
trabalho é fazer um estudo teórico
concomitante com a prática experimental em
um curso técnico em mineração; realizando
uma simulação com o protótipo de britagem.
Ressaltando os equipamentos e suas
proporções aplicáveis, assim como agregação
do conhecimento prático que tal experiência
proporciona para os alunos envolvidos,
permitindo a eles a aplicação do conhecimento
construído em sala de aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Britador de Rolos, Cominuição, Protótipo, Conhecimento Prático.

Construction of Crusher From the Reuse of Scraps.
ABSTRACT
The scientific paper presents a variety
of comminution that are used in ore
beneficiation plant equipment, since all mined
ore mining needs to go through such a process
of crushing the requirements for appropriate
grading market, every crushing process is

comminution, however, not all comminution
process is crushing. The article also presents a
prototype of the equipment and the
understanding of its operation and its
application, both in industry and in the
laboratory. The focus of the paper is to make a
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concomitant theoretical work with practical
experiments on a technical course in mining.
Underscoring the equipment and apply their
proportions, as well as the aggregate of

practical knowledge that this practice provides
for the students involved, providing them with
the application of knowledge captured in the
classroom.

KEY‐WORDS: Roll Crusher, Comminution, Prototype and Practical Knowledge.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho surgiu da necessidade de propor técnicas de ensino que unem teoria à
prática no âmbito do curso técnico em mineração do Instituto Federal do Amapá (IFAP),
considerando o fato de não haver tal equipamento na instituição. Logo surgiu a ideia de iniciar a
construção de um protótipo em escala laboratorial que visa maximizar o entendimento lógico e
dinâmico da estrutura e funcionamento prático.
No decorrer da elaboração do equipamento percebeu‐se que a construção desse
protótipo é mais viável em fatores técnicos e econômicos no aprendizado de seu funcionamento.
O principal objetivo é potencializar a interação de um aluno em formação no curso técnico com a
prática experimental.
1.1 BRITAGEM
Segundo CHAVES, 2009 a britagem está contida nos processos de cominuição, conjunto
de operações de redução de tamanho de partículas minerais, executadas de maneira controlada
e de modo a cumprir um objetivo pré‐determinado. Isto inclui as exigências de controlar o
tamanho máximo do produto, e de evitar a geração de quantidade excessiva de finos.
As operações de britagem estão inseridas na cadeia produtiva da grande parte de
indústrias mineiras. Logo é de fundamental importância que o aluno cursando técnico em
mineração saiba tais funcionamentos com excelência.
Uma usina de beneficiamento precisa ter um equipamento de cominuição para poder
adequar o material para a etapa de tratamento, este fato torna os britadores muito importantes
para as indústrias mineiras.
1.2 TIPOS DE BRITADORES
Existem inúmeros tipos de britadores. Alguns deles são: Mandíbula (figura 1), Giratório
(figura 2) e Rolos, discorridos a seguir.
A figura 1 mostra um britador de mandíbulas. Recebe esse nome devido aos eixos,
cêntrico que influenciam a mandíbula em um movimento de sobe e desce e excêntrico que
proporciona a mesma posição horizontal, se assemelha a uma mandíbula comprimindo e
fragmentando as rochas.
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Figura 1 – Britador de Mandíbulas
: www.dequi.eel.usp.br/~tagliaferro/britadores)
A figura 2 mostra um britador giratório que possui alta capacidade de alimentação, mais
adequado para alimentação de partículas grosseiras contrapondo o britador de mandíbula,
classificado geralmente como britagem primária e/ou secundária.

Figura 2 – Britador Giratório em Escala Industrial
www.dequi.eel.usp.br/~tagliaferro/britadores)

1.2.1 BRITADOR DE ROLOS
Os britadores de rolos podem conter um, dois ou quatro rolos.
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Figura 4 – Britador de Um Rolo
www.dequi.eel.usp.br/~tagliaferro/britadores)
O funcionamento geral dos britadores de um rolo é dado por compressão, impacto e
cisalhamento. A trituração é feita pelos corpos moedores, onde comprime a rocha contra a placa
localizada no mesmo sentido, como observado na figura 4. É adequado para britagem primária e
secundária quando sua utilização for para materiais brandos, friáveis e não abrasivo igual o
carvão e o calcário. Melhores para materiais úmidos e aderentes.

Figura 5 – Britador de Quatro Rolos
www.dequi.eel.usp.br/~tagliaferro/britadores)
O britador de quatro rolos é comum ser utilizado em britagem primária e secundária
quando se deseja obter um produto fino e sem geração de poeira. O material é triturado por
compressão e cisalhamento.

2. MATERIAL E MÉTODO
O protótipo foi construído em escala laboratorial, com uma dimensão de 40 cm de largura
e 25 cm de comprimento, sendo que cada rolo possui 25 cm de comprimento e duas polegadas
de diâmetro.O motor usado deve ser adequado às especificidades do britador de rolos em uma
rotação de 50 a 150 RPM (rotação por minuto).
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Através de visitas a sucatarias, verificou‐se que havia material que poderia ser reutilizado
na construção de tal equipamento, como uma amostra de material cilíndrico de 50 cm que
convém a ser utilizada para a construção do rolo e canaletas sucateadas que formaram partes
dos “dentes” do rolo.
Para a construção do protótipo, foram usadas ferramentas de serralharia para adequar o
tamanho dos rolos. Após o processo de serragem dos rolos, foram submetidos às etapas de
soldagem para encaixe dos dentes
Para a construção do corpo do britador, necessitou‐se a utilização de madeira. Na
fabricação da caixa do britador foi necessária a terceirização de uma empresa privada. O produto
fabricado teve dimensões de 40 cm de largura, com 25 cm de comprimento e 20 cm de altura.
O protótipo foi construído por 5 alunos do curso técnico de mineração integrado ao
ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP/Câmpus
Macapá). O experimento foi construído no período de março a abril de 2014.
Por fim, deve‐se escolher um motor cujo trabalho esteja compatível com as especificações
de rotação de um britador de rolos, que deve ter uma rotação de 50 a 150 RPM (rotação por
minuto). Selecionou‐se o motor do prato de microondas obtido em uma eletroeletrônica, pois
este motor tem a rotação perfeita para tal equipamento sendo baixa e forte.
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1 Analise Técnica
Discute‐se que os resultados almejados foram alcançados, pois o protótipo conseguiu
cominuir as rochas que foram submetidas à britagem. Entretanto observa‐se que há falhas que
geram pontos negativos como os tipos de rochas, as quais poderão ser submetidas à britagem no
protótipo, são de natureza branda e friável, com um limite de dureza 5 na escala de Mohs.
Após o processo de peneiramento do produto da britagem do protótipo laboratorial
observou‐se que gerou pouco material fino, atendendo as especificações do britador de rolos
industrial.
Considera‐se que o protótipo construído. O protótipo construído poderá ser também
utilizado por demais alunos da instituição, pois será doado à instituição que ainda não possuí tal
equipamento.
4 CONCLUSÃO
Concluímos que conseguimos simular através do protótipo uma etapa de beneficiamento
ocorrido na indústria. E assim decidimos dispor para os laboratórios do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá/Câmpus Macapá, o respectivo protótipo uma vez que,
os laboratórios técnicos da área de mineração estão em fase implantação. Essa é uma das
alternativas de garantir o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
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Percebemos um diferencial em construirmos um britador e encontrarmos um britador
pronto: na construção verificamos os parâmetros de geração de finos e eficácia de moagem.
Diferente de encontrar o britador pronto e acabado, porque iríamos apenas aprender a
manusear e a reproduzir a técnica de britagem.
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RESUMO
Trata‐se de uma pesquisa de caráter quantitativo e
qualitativo, que tem como objetivo analisar a
efetividade da Lei 11.645/08 no currículo escolar das
instituições de ensino de Barra do Corda, para saber
se estas contemplam, em seus currículos, a temática
indígena. A Lei 11.645/08 é um convite para
desconstruirmos estereótipos e repensarmos os
preconceitos e as instituições escolares de Barra do
Corda não podem ser indiferentes a esta questão,

especialmente nesta região que possui a presença
significativa de dois povos indígenas, os Canela
(Rankokramekrá e apaniekrá) e os tenehara‐
guajajara, que com sua cultura e sua história
contribuíram para a construção da identidade da
população dessa região e trabalhar a história e a
cultura dos povos indígenas é uma exigência legal
fundamentada na Lei 11.645/2008.

PALAVRAS‐CHAVE: Lei 11.645/08; temática indígena; currículo escolar.

ABSTRACT
This is a qualitative and quantitative research and its
purpose is to analyse the use of the law 11.645/08 in
the school curriculum of the local schools in Barra do
Corda to know if they have in their curriculum the
native subject. The law 11.645/08 is an invitation to
disconstruct stereotypes and rethink the prejudice
because the local schools of Barra do Corda can not

be indifferent to this subject, especially in this region
which has the significative presence of two native
peoples, The Canela (Rankokramekrá and apaniekrá)
and the Tenehara‐guajajara whose culture and history
contributed to the construction of identity in this
region. To teach the history and culture of them is a
legal demand based on the law 11.645/2008.

KEY‐WORDS: Law 11.645/08; Native subject; School curriculum.
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A LEI 11.645/08 E A TEMÁTICA INDÍGENA NO CURRÍCULO ESCOLAR DE BARRA DO CORDA‐MA
1 INTRODUÇÃO
A Lei 10.639/2003 alterou a Lei 9.394/96, que institui as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, incluindo no currículo escolar das redes pública e privada, a obrigatoriedade do ensino
e História e Cultura Afro‐brasileira, modificada posteriormente pela lei 11.645/08 que acrescenta
a temática indígena, passando a incluir no currículo escolar de cada sistema de ensino a História e
a Cultura dos povos indígenas.
A Lei 11.645/08 contribui para acelerar o cumprimento de preceitos constitucionais já
assegurados em 1988, que em seu Art. 242, § 1.º, diz que “O ensino da História do Brasil levará
em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”.
O ensino da história e da cultura indígenas nas escolas certamente irá contribuir para
aproximar melhor os brasileiros de uma de suas matrizes de origem, pois, conhecendo e
entendendo o processo histórico e a atual situação dos povos indígenas no Brasil, teremos uma
nova forma de ver, compreender e lidar com esse segmento.
Para Barra do Corda, em especial, a implementação dessa temática no currículo é mais
que relevante pois a contingência populacional indígena presente na região, conforme
informações que se seguem.
Os povos indígenas presentes no Maranhão são distribuídos em dois grandes grupos: os
Tupi‐Guarani e os Macro‐Jê. Essa distribuição dá‐se com base na classificação linguístico‐cultural
utilizada para identificar e caracterizar as línguas e culturas indígenas presentes no Brasil.
Na região de Barra do Corda, e aí se inclui os municipios de Jenipapo dos Vieiras, Grajaú
e Itaipava do Grajaú, está concentrado o maior contingente populacional indígena da etnia
tenetehara‐guajajara, habitando em seis terras indigenas nestes quatro municipios, a saber:
Terra Indigena Lagoa Comprida e Terra Indigena Rodeador – no munícipio de Barra do Corda;
Terra Indigena Bacurizinho, Urucu‐Juruá e Morro Branco, no município de Grajaú e Terra
Indigena Canabrava a que se estende pelos municipios de Jenipapo dos Vieiras e de Grajaú.
Os povos de língua e cultura Jê, diferentemente dos Tupi, vivem, em geral, na região dos
cerrados. Possuem não somente uma língua totalmente diferente da dos Tupi, mas possuem,
também, mitos, crenças e organização social próprias. Os povos Jê manifestam sua cultura de
forma mais explícita e visível. Os numerosos ritos e festas a serem realizadas e respeitadas,
aparecem com mais clareza que os povos Tupi.
Nesta região, o povo Jê está presente no municipio de Fernando Falcão, que foi
desmembrado da cidade de Barra do Corda, existe a presença significa do povo Kanela –
Rankokramekrá e Apaniekrá .
Considerando a presença significativa desses povos no municipio e nas imediações de
Barra do Corda, é mais do que necessário a inserção da temática histórica e cultural desses povos
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no currículo das escolas locais e saber se as instituições educacionais estão cumprindo esse
dispositivo legal é de suma importância e constitui a proposta desse trabalho de pesquisa.
Embora a Lei 11.645/08 tenha alterado e substituído a Lei 10.639/03, determinando a
obrigatoriedade da inserção da história e da cultura africana e indígena nos currículos escola,
neste trabalho de pesquisa prioriza‐se a investigação da presença da temática indígena nas
práticas curriculares e pedagógicas nas escolas de Barra do Corda, por ser este município,
predominantemente, indígena.
2 JUSTIFICATIVA
A presente pesquisa se justifica pela necessidade de levantar informações sobre a
efetividade da Lei 11.645/2008 no currículo escolar do Ensino de Barra do Corda, no intuito de
investigar se a referida lei está sendo contemplada enquanto temática a ser discutida nos
conteúdos e práticas pedagógicas, uma vez que pela questão de contextualização a efetivação
dessa lei torna‐se mais urgente em nosso município em razão deste estar localizado numa região
essencialmente indígena.
É de fundamental importância investigar, também, se nas escolas locais há uma
concepção de ensino que possibilite a desconstrução dos preconceitos construídos e
perpetuados em relação aos povos indígenas, uma vez que Barra do Corda foi o cenário do
Conflito de Alto Alegre ‐ um dos maiores conflitos existentes entre índios e não‐índios no Brasil –
e reflexos desse acontecimento faz com que ainda exista um distanciamento entre os moradores
locais e os indígenas da região, gerando discriminação e perpetuação dos preconceitos.
De acordo com Silva e Grupioni (1995), sabe‐se pouco sobre os índios porque há poucos
canais e espaços para a expressão diretamente indígena no cenário cultural e político do país,
geralmente, vivendo em locais de difícil acesso, com tradições basicamente orais e com domínio
precário da Língua Portuguesa. O público leigo interessado em conhecer mais sobre os índios
está diante de um abismo cultural e terá que se contentar com uma bibliografia rala, quando não
preconceituosa e desinformada.
O desconhecimento da forma de ser e de viver desse povo contribui para acentuar um
contato marcado por conflito entre índios e não‐índios: as escolas locais parecem ser
indiferentes à discussão da diversidade étnica existente nesta região e a população local ainda
percebem o índio como uma alegoria, de modo que:
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[...] A imagem típica do índio expressa por pintores, artistas plásticos, desenhos infantis e
chargistas, é sempre de um indivíduo nu, que apenas lê no grande livro da natureza e que
carrega marcas de uma cultura exótica e rudimentar, que remete à origem da história da
humanidade. Mas quem é o índio na atualidade? Como vivem? E que traços de sua
cultura sobreviveram ao longo processo de aculturação? (OLIVEIRA, 1995. p.91)

Assim, saber se as escolas de Barra do Corda contemplam, em seus currículos,essa
temática é de suma importância, pois é a partir da inclusão desses conteúdos no cotidiano
escolar que a participação indígena na história pode ser recontada, bem como a visão que se tem
da cultura indígena pode ser mudada.
3 OBJETIVOS
Geral
‐ Analisar a efetividade da Lei 11.645/08 no currículo escolar das instituições de ensino de Barra
do Corda.
Específicos:
‐ Observar, no Plano de Ação das escolas, as práticas pedagógicas que abordam a temática
indígena, conforme a definição de obrigatoriedade da Lei 11.645/08.
‐ Identificar, nos Planos de Ensino dos professores, os conteúdos referentes à História e a Cultura
dos povos indígenas da região de Barra do Corda.
‐ Verificar as estratégias de formação continuada desenvolvidas pela escola ou pelo órgão de
educação responsável pela escola, para que os professores estejam preparados para a
implementação da Lei 11.645/08.
‐ Coletar dados sobre as orientações dos órgãos executivos dos Sistemas de Ensino Estadual e
Municipal, em Barra do Corda, acerca da inserção dos conteúdos temáticos dos povos indígenas
nos currículos das redes estadual e municipal de Barra do Corda, respectivamente.

4. METODOLOGIA
A pesquisa foi executada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – Campus Barra do Corda. O desenvolvimento do projeto dar‐se‐á, através de uma
primeira etapa dedicada ao procedimento de um levantamento bibliográfico, leitura e
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fichamento de obras e teorias acerca das concepções de currículo e sobre a temática indígena,
bem como da Lei 11.645/2008, para a construção de um texto base que subsidiará a realização
da pesquisa.
A pesquisa de campo foi realizada em sete escolas de Ensino Médio da rede estadual de
Barra do Corda e em treze escolas urbanas da rede municipal de ensino, sendo que a pesquisa
será voltada para a investigação da efetividade da Lei 11.645/08 no currículo dos anos finais do
ensino fundamental.
O universo da pesquisa compreendeu, também, técnicos dos órgãos executivos dos
sistemas de ensino estadual e municipal, Unidade Regional de Educação (da rede estadual de
ensino) e Secretaria Municipal de Educação, onde serão realizadas entrevistas e aplicados
questionários sobre as ações desses órgãos coordenadores das escolas pesquisas, sobre a
efetivação da Lei 11.645/2008.
A pesquisa de campo contou com os seguintes instrumentos para a coleta de dados:
aplicação de entrevistas e questionários tendo como público respondente professores, gestores
escolares, coordenadores pedagógicos, técnicos da Unidade Regional de Educação de Barra do
Corda (URE), técnicos da Secretaria Municipal de Educação e alunos

acerca das práticas

curriculares que contemplam a temática indígena na escola, em especial as voltadas para a
história e a cultura dos povos Kanelas e Guajajaras presentes na região de Barra do Corda.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram elaboradas dez questões a professores das escolas públicas das redes municipal,
estadual e federal, sendo que foram entrevistados 66 (sessenta e seis professores) distribuídos
dessa forma: 37 professores da rede municipal – 16 professores de Língua Portuguesa, 12 de
História e 09 de Artes, todos atuantes nos Anos Finais do Ensino Fundamental; 25 professores da
rede estadual, assim distribuídos: 10 professores de Língua Portuguesa e Literatura, 06
professores de História, professores de Artes e 04 professores de Sociologia; 04 professores da
rede federal, representada pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Barra do
Corda, sendo 03 professores de Língua Portuguesa, 01 de Sociologia e 01 de História.
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A pesquisa também foi estendida a gestores e supervisores/coordenadores e
pedagogos, que responderam a questionários específicos para a área da gestão e do
acompanhamento pedagógico, conforme segue detalhamento: 08 gestores da rede municipal e
12 supervisores/coordenadores escolares desta rede; 04 gestores escolares da rede estadual com
02 supervisores escolares dessa mesma rede; 02 diretores da rede federal ( Diretor Geral e de
Ensino) e o 01 pedagogo. Totalizando 13 gestores e 15 coordenadores/supervisores/pedagogos.
Foram entrevistados, também, técnicos que atuam nos órgãos executivos dos sistemas
de ensino estadual e municipal de Barra do Corda, 06 técnicos da Unidade Regional de Educação
e 12 técnicos da Secretaria Municipal de Educação.
Reforça‐se que as perguntas elaboradas para o público respondente de professores
diferencia‐ se das que foram elaboradas para os gestores e supervisores escolares, bem como
para os técnicos que trabalham nos órgãos executivos do sistema estadual e municipal de Barra
do Corda.
Por uma questão organizacional, faz‐se, primeiramente, a exposição da representação
gráfica, dos resultados dos questionários respondidos pelos professores.

Figura 1 – Você Conhece a Lei 11.645/08?
Observa‐se pelo resultado significativo que 30% dos docentes entrevistados não
conhecem a Lei 11.645/2008, alguns até reforçaram que nunca ouviram falar. Há também os que
responderam que conhecem parcialmente, ou seja, parte da referida lei, o que para nós é
incompreensível, uma vez que a lei em questão é apenas um acréscimo do Artigo 26,
constituindo‐se no Art. 26‐A que trata da obrigatoriedade da inclusão da história e da cultura
indígena nos currículos escolares das escolas brasileiras.
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Figura 2 ‐ No seu Planejamento didático foram contemplados conteúdos que falam sobre a
história e a cultura indígena?
Como se pode observar no gráfico metade dos respondentes admitiram que não
incluíram os conteúdos sobre a cultura e a história indígena em seus planejamento didático,
como determina a lei 11.645/08, e considerando que os professores entrevistados são das
disciplinas prioritárias para trabalhar esses conteúdos, infere‐se que as escolas deixam a desejar
nesse quesito. É importante também dizer que mesmo os que responderam que incluíram em
seu planejamento didático os referidos conteúdos, em nenhum momento apresentaram seu
Plano de Trabalho Docente, como era intenção dessa pesquisa verificar a inclusão destes
conteúdos no plano dos professores.

Figura 3 ‐ Que conteúdos da cultura indígena são trabalhados no currículo dessa história?
Este gráfico nos permite inferir que os professores que trabalham a história e a cultura
indígena em sala de aula, se voltam mais para esta temática a nível de Brasil e de Maranhão, em
detrimento da temática no nível local, o que é inadmissível uma vez que nossa região centro‐
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maranhense

é essencialmente indígena, porém as alegações feitas para o fato de não

trabalharem a história e a cultura indígena local foi a questão de não haver material didático
especifico para a temática. Os professores que responderam que trabalham a temática só
Romantismo Brasileiro, são professores de Língua Portuguesa e de Literatura.

Figura 4 – Você foi orientado pelo coordenador pedagógico para incluir no Planejamento
a história e a cultura dos povos indígenas?
O resultado apresentado no gráfico revela a fragilidade do acompanhamento
pedagógico onde 90% responderam que não receberam nenhuma orientação a respeito da
obrigatoriedade da inserção da história e da cultura indígena no currículo a ser trabalhado pelas
escolas. Atribui‐se esse fato à falta de formação dos coordenadores pedagógicos que, em sua
maioria, pelo menos na rede municipal de ensino, os coordenadores pedagógicos ainda se
constituem em cargos comissionados, cuja seleção é feita através de indicação do poder
executivo, assim a maioria deles não possuem a Formação em Pedagogia, nem Licenciatura com
Especialização em Supervisão ou Orientação Educacional, conforme preconiza a LDB 9394/96. Foi
possível fazer essa inferência, a partir dos questionários respondidos pelos coordenadores
pedagógicos da rede municipal de ensino no quesito sobre formação.
Vale lembrar que entre os 10% que responderam que foram orientados a trabalhar a
temática indígena, compreendem os professores da rede federal, IFMA‐Campus Barra do Corda,
onde existe o NEABI (Núcleo de Estudos Afro‐brasileiros e Índio‐descendentes) e alguns
professores da rede estadual de ensino.
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Figura 5 ‐ Quais as maiores dificuldades para a implementação da lei 11.645 nesta escola?
Uma divisão de opinião nas respostas a este questionamento, 40% alegam que o maio
obstáculo. É a falta de material sobre os conteúdos relacionados à História e a Cultura Indígena,
40% reclamam da falta de capacitação dos profissionais, 20% acreditam que o maior obstáculo
para o trabalho da referida temática é a falta de orientação pedagógica. Enfim esse conjunto de
razões faz com que a lei 11.645/2008, não se legitime nos currículos escolares de Barra do
Corda.

Figura 6 ‐ A aceitação dos alunos em relação aos conteúdos sobre a história e cultura
indígenas é?
Dos professores respondentes, quando os conteúdos sobre a temática indígena são
trabalhados na escola, a predominância das respostas confirmam que a aceitação dos alunos
não‐índios é boa, contudo o agravante é que cinquenta por cento responderam que os
conteúdos não são trabalhados, impossibilitando assim a convivência do aluno com essa temática
que além de exigida pela legislação em vigor possibilitaria, através do conhecimento,
desconstruir preconceitos e ideias ´pejorativas acerca da temática.
Sobre o Gráfico 07, logo abaixo, infere‐se que as escolas pesquisada não tem feito
grandes esforços para desconstruir a imagem pejorativa dos que é repassada pela sociedade de
forma geral, pois apenas 30% das respostas apontaram que existem ações que coíbem os jargões
pejorativos. 70% dos respondentes, admitiram que a escola não adentra essa questão, preferindo
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seguir seu curso, suas atividades cotidianas sem muita preocupação com os estereótipos
construídos historicamente acerca dos índios.
É fato que em nossa cidade, estes estereótipos já estão tão enraizados na fala regional
que são pronunciados de forma natural, “índio é bicho preguiçoso”, “índio é folgado”, “índio é
violento”, já são expressões constantes no fala do barra‐cordense , que até as escolas acham
“normal” e de acordo com essa pesquisa, a escola não se sente na obrigações de desconstruir
essas frases feitas.

Figura 7 ‐ A escola tem alguma iniciativa para coibir estereótipos pejorativos tais como: “o índio é
preguiçoso”, “o índio é violento”, “programa de índio”...?
As Figura 8 e 9 , trazem as representações gráficas de respostas de gestores e
coordenadores escolares, foram feitas seis questões a este publico respondente, contudo aqui se
priorizam os gráficos abaixo.

Figura 08 ‐ A Escola Promoveu Alguma Capacitação de Professores para o Trabalho com a
Temática Indígena em Sala de Aula?
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Figura 9 – O orgão do sistema de ensino ao qual está vinculado implementou ações para
efetivação da lei 11645/08
6. ETAPAS REALIZADAS
‐1ª Etapa ‐ levantamento bibliográfico, leitura e fichamento de obras e teorias acerca das
concepções de currículo e sobre a temática indígena, bem como da Lei 11.645/2008, para a
construção de um texto base que subsidiará a realização da pesquisa.
‐2ª Etapa ‐ Elaboração de questionários a serem aplicados, bem como elaboração de roteiro de
observação “in loco”
‐3ª Etapa‐ aplicação de questionários nas escolas da rede municipal e estadual.
‐4ª Etapa – aplicação de questionários nos órgãos executivos do sistema de ensino estadual e do
sistema municipal de ensino (Unidade Regional de Educação de Barra do Corda e Secretaria
Municipal de Educação)
‐ 5ª Etapa – Tabulação dos dados e análise dos resultados das informações obtidas.
7. CONCLUSÕES
A partir dos dados levantados podemos perceber o despreparo, teórico e prático, de todos os
profissionais da educação para lidar com o desafio imposto pela 11.645/2008 que é o de educar a partir
da reflexão sobre a temática indígena na escola. A responsabilidade pela implementação desta lei é dos
educadores, das Redes de Ensino, do Estado e da sociedade que numa parceria devem prezar pela
formação dos envolvidos e pelo fortalecimento das ações de implementação.
Enfatiza‐se que não foi possível coletar informações sobre a presença da temática indígena no
Plano de Ação das Escolas e nos Planos de Aula dos professores que responderam aos questionários,
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porque estes não disponibilizaram esses instrumentos para a bolsista pesquisadora, as conclusões que
aqui se infere são baseadas nas respostas do público‐alvo pesquisado.
Gestores e educadores ainda permanecem atados à visão política e social monocultural e
eurocêntrica, reproduzindo em seus silêncios e omissões à prática discriminatória que existe fora da
escola. É preciso ainda instituir práticas no espaço escolar que movam a fixidez e a uniformização de
conteúdos que encerram a reprodução homogeneizadora.
Elencamos algumas possibilidades para efetivação das lei 11.645/2008 na educação, sendo: a
relação teoria e prática durante a formação, realizando um projeto de formação relacionando à prática
docente, para a vivência dos conhecimentos adquiridos, sistematização de conteúdos, fortalecimento da
pesquisa nas Instituições de Ensino Superior, especialização em lato‐sensu e stricto‐sensu na área das
relações étnico‐raciais oferecidas em parceria com as redes de ensino, ética e direitos humanos,
divulgação de livros, filmes, revistas na temática para as escolas.
Compreendemos, ao final dessa pesquisa, que pelo trabalho pedagógico desenvolvido nas
escola pesquisadas, com foco específico nas disciplinas de História, Artes, Lingua Portuguesa/Literatura,
Sociologia, estas se encontra no itinerário de construir uma educação que valorize as diferenças étnico‐
raciais.
Se, por um lado, a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena na escola, forjada
por uma lei, pode produzir certo desconforto, por outro oferece a possibilidade alentadora de que um
tema tão importante e necessário se faça presente no curso básico e nos currículos de formação docente,
favorecendo o diálogo étnico‐cultural respeitoso embasado no reconhecimento dos saberes, histórias,
culturas e modos de vida próprios dos povos originários e, contribuindo, assim, para superar o silêncio e
os estereótipos em geral que são práticas corriqueiras nos espaços escolares.
A implementação da Lei 11.645/08, requer movimentos dos profissionais da educação como
reconhecer a necessidade da discussão do tema, inclusive para promover o encontro dos alunos com a
ancestralidade indígena, o que, infelizmente, essa pesquisa nos aponta para a despreparação dos
professores para essa finalidade.
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RESUMO
O presente artigo é uma reflexão hermenêutica da obra
“A República”, Livro VII, Alegoria da Caverna, do celebre
filosofo ateniense Platão, no qual aborda a questão da
educação como o elemento pelo qual o indivíduo
poderia chegar a verdade e o conhecimento,
apresentados de forma alegórica através do mito da
caverna. Platão deu importante contribuição para a
educação, em vista de sua finalidade: preparar o homem
para o exercício da vida pública, além de outros agentes
de manutenção social. Em seu programa pedagógico,
propôs esmerada formação filosófica e moral aos que
iriam conduzir o Estado, para melhorá‐lo, enquanto o

ensino da música, da matemática e dos exercícios físicos
eram elementos obrigatórios na educação dos que iriam
defender a coletividade. O mínimo de conhecimento era
oferecido aos responsáveis pela manutenção
econômica. Com essa proposta, Platão deu um novo
direcionamento pedagógico ao homem grego, ao
privilegiar uma educação que enfatizava a formação
intelectual e moral, uma vez que pretendia qualificar o
homem para participar efetivamente da vida social ‐
inclusive como chefe de Estado ‐ segundo suas próprias
necessidades.

PALAVRAS‐CHAVE: Alegoria, conhecimento, educação.

EDUCATION IN BOOK VII THE REPUBLIC OF PLATO
ABSTRACT
This article is a hermeneutical reflection of "The
Republic", Book VII, Allegory of the Cave, the celebrated
Athenian philosopher Plato, in which he addresses the
issue of education as the factor by which the individual
could reach truth and knowledge, presented
allegorically through the myth of the cave. Plato made
an important contribution to education in view of its
purpose: to prepare man for the exercise of public life,
and other agents of social maintenance. In his
pedagogical
program,
proposed
painstaking
philosophical and moral training that would lead to the

state, to improve it, while teaching music, mathematics
and the physical exercises were compulsory elements in
the education of those who would defend the
collectivity. The minimum knowledge was offered to
those responsible for economic maintenance. With this
proposal, Plato gave a new direction to teaching Greek
man, to favor an education that emphasized intellectual
and moral formation, since the man intended to qualify
to participate effectively in social life‐including as head
of
state‐according
to
their
own
needs.

KEY‐WORDS: Knowledge, education, hermeneutics.
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A EDUCAÇÃO NO LIVRO VII DA REPÚBLICA DE PLATÃO

1 INTRODUÇÃO
A educação é um assunto relevante em diversos lugares do mundo. Sua seriedade se dá
pelo papel que tem: o desenvolvimento do homem. Modelos e teorias educacionais se
apresentaram nas sociedades em busca de desenvolver o homem ideal, que sugere na
transmissão e assimilação dos bens culturais da coletividade. Ora este modelo se caracteriza pelo
religioso, ora pelo racional, pelo político, pelo humanístico, pela moral, pelo econômico, pela
visão coletiva ou individual da pessoa humana. Verdade é que este argumento jamais se esgota
principalmente no âmbito filosófico, uma vez que ele acompanha os movimentos da
humanidade. Assim, nunca será excessivo falar da educação. Este tema remete ao futuro, a
solidez da sociedade, ao respeito à cultura, à moral e os costumes do povo, ao cuidado do ser
humano e, mais recentemente junto a esse tema, se inseriu com ênfase, o cuidado com o planeta
e todos os entes que o compõem.
Esta não é a primeira vez na história que o tema educação é apresentado como
instrumento para a solidificação da sociedade. Na República, uma de suas clássicas obras, Platão
discorre amplamente sobre o assunto. Pode‐se averiguar que a sugestão desta obra é a
composição de um estado ideal e a questão básica e imprescindível para se alcançar este
objetivo, é a educação, que no livro sétimo, com a Alegoria da Caverna, é proposta como
libertação do homem em relação às amarras da sociedade iludida com a aparência das coisas. A
alegoria de Platão tem como proposta a libertação como base na educação, não usada como
instrumento de dominação, mas como meio de se chegar à verdadeira ideia de tudo o que existe.
Educar é edificar e revigorar a sociedade. Assim reflete a filosofia. Enquanto a educação não
estiver cumprindo seu papel formador de uma sociedade livre, crítica, consciente e autônoma, ou
então enquanto não lhe forem oferecida às condições para isso, far‐se‐á necessário
problematizá‐la e apontar direções.
No entanto, para falar com domínio é preciso recorrer a ideias que deram certo e que de
certa forma sirvam como pistas para a contemporaneidade. Platão, no Mito da Caverna, propôs a
missão da educação de forma compreensível e simples: libertar. Eis o papel da educação, do qual
o filósofo encarregou‐se em suas obras e assumiu em sua vida pessoal como ideal a ser
perseguido.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O método de abordagem proposto para a execução desta pesquisa e elaboração do
presente texto foi o dedutivo, cujo principal procedimento foi o monográfico, uma vez que, por
se tratar de pesquisa de cunho teórico, requer sempre uma abordagem de caso temático.
A principal técnica de pesquisa foi a documentação indireta, pois abrangeu a pesquisa
documental e bibliográfica. Deste modo, livros, artigos, outras pesquisas e outros trabalhos
pertinentes ao tema foram consultados. Uma das obras centrais do pensamento de Platão: A
República foi a obra principal da pesquisa. Foram consideradas também na pesquisa outras
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obras, que, por sua vez, são relevantes, especialmente alguns comentadores foram usados, pois
é de muita importância articular os argumentos apresentados por estes às conclusões da
pesquisa.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 APRESENTAÇÃO DA OBRA “A REPÚBLICA”, LIVRO VII, ALEGORIA DA CAVERNA
A República é um diálogo socrático escrito por Platão, filósofo grego, no século IV a.C..
Todo o diálogo é contado, em primeira pessoa, por Sócrates. A República é apontada como a
obra mais nobre de Platão, o mais lido e o mais comentado ao longo da história. Platão queria
resolver o problema de seu tempo. Como impedir que a cidade, que não vivia mais numa
tradição por todos não afundasse na confusão dos interesses privados. E ainda salvar a cidade da
confusão em que estava imersa, chegando a ponto de condenar à morte aquele que tinha sido o
farol da verdade nas discussões, ou seja, Sócrates. A República contém múltiplos assuntos
filosóficos, sociais e políticos entrelaçados. O tema principal é a da justiça em seu sentido amplo,
oportunidade que Platão aproveita para fazer explanação sobre a educação e o tema genérico do
conhecimento das coisas.
O livro VII se inicia falando do assunto da educação dos filósofos onde se delineou
também uma ideia que se materializa neste momento sobre alegoria da caverna de
Platão. Pessoas moram presas numa caverna. Pela entrada, vem uma luz de uma fogueira. Todos
os moradores estão lá desde a infância, ou seja, foram educados de uma mesma maneira desde
então. Há um muro entre eles e o fogo que os empatam de olhar para trás. Desta maneira, não
vêem a fonte da luz, mas apenas as figuras ou sombras que da abertura vem. Assim, os
habitantes da caverna, que só viam sombras, teriam a opinião de que elas são os próprios
objetos reais. Até o eco pareceria vir das sombras.
No entanto, se fossem libertos e olhassem para trás, sofreriam pelo ofuscar da luz forte,
mas, ao mesmo tempo, estariam mais perto da realidade, dos objetos reais e não de suas
sombras. Se fossem obrigados a sair então, ficariam aflitos e aborrecidos por alcançar a mais
forte luz, a do Sol, a ponto de nem conseguirem discernir as coisas que lhes falassem ser
verdadeiras. Seria preciso habituar‐se nesta região superior fora da caverna para então depois
poder olhar diretamente ao Sol e não ao seu reflexo na água. Isto é, depois de certo tempo,
pode‐se alcançar o verdadeiro conhecimento, o Bem. A partir daí, veria que era o Sol a fonte de
todas as coisas que via na caverna, as sombras ou, pode‐se dizer, opiniões e que este produz as
estações, o ano e as coisas visíveis.
No entanto, uma hora este homem refletiria nos seus “velhos vizinhos” e lembraria
quando atribuíam prêmios para quem adivinha‐se mais rápido a aparição, mas isso não fazia mais
sentido agora. Contudo, sozinho seria motivo de risos, lhes diria tudo para perder a
confiabilidade, como dizendo que sua visão estivesse prejudicada pela luz e, por fim, até
matariam quem tentasse libertá‐los para mostrar a luz e tirá‐los deste jogo de aparências em que
estavam tão bem instituídos desde a infância.
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Desta forma, ficam mais intensas as dificuldades que os filósofos enfrentam na cidade,
pois são poucos realmente os que chegam até a última fase da educação, a de ser filósofo. E a
este cabe o papel de educar na cidade ideal que se está construindo, pois é o que conhece a
essência das coisas, e sabe os métodos da boa administração da cidade.
Em seguida, Sócrates toma o extenso tema do procedimento pelo qual seriam educados os
filósofos, que além da música e da ginástica, teriam de saber a ciência dos números e do cálculo,
uma vez que tal ciência é útil na guerra. Porém, a matemática e a inteligência investigam também
sobre a grandeza e pequeneza das coisas, se tornando não só algo útil à guerra, mas ao alcançar
da essência. Assim como na geometria, que é uma ciência que lida com o que existe sempre, não
com o que gera e se destrói. E também para com a astronomia que tem como campo a
agricultura, a navegação, mas também ajuda a alma a acostumar‐se com a contemplação do que
é verdadeiro.
Por fim, Sócrates divide as etapas de ensino do filósofo em: Inicial, que corresponde da
infância aos vinte anos; A segunda, que corresponde dos 20 aos trinta anos; A terceira, que
corresponde dos trinta aos cinquenta; E a última, que é quando depois de terem contemplado o
bem em si, podem servir‐se dele como modelo e impor ordem à cidade para então poderem se
retirar tranquilos para as ilhas do Bem‐Aventurados, podendo serem reconhecidos como quase
Deuses por seus concidadãos.
3.2 A EDUCAÇÃO NO LIVRO VII DA REPÚBLICA
Desde a Antiguidade Clássica, a literatura tem mostrado uma acentuada preocupação
com o procedimento pedagógico, objetivando desenvolver o homem para atender às suas
obrigações e cobranças. Nesta tarefa, os gregos merecem o devido destaque pela novidade de
suas propostas pedagógicas. Síntese do pensamento helênico, os diálogos de Platão contêm
informações preciosas para o entendimento do fenômeno educativo, político e filosófico,
constituindo passagem obrigatória para os que buscam na Grécia as matrizes que possam
respaldar um pensar atual da educação.
Platão nascido em Atenas, descendente das remotas lideranças gregas. Teve uma
aprimorada formação, como convinha a um membro de sua classe social. Estudou matemática e
música, além de cultivar a poesia e a leitura dos antigos poetas gregos, a exemplo de Homero.
Iniciado na filosofia por Crátilo, sua vocação filosófica se definiu graças ao encontro com
Sócrates, mestre e protagonista de seus diálogos, de quem sofreria intensa influência. É certo
que Platão permaneceu ao lado do mestre até a morte deste, em 399 a.C., mais como amigo que
como simples discípulo (FRAILE, 1971).
A concepção de Platão, bem como suas escolhas políticas e filosóficas, não tinha apenas
as marcas da convivência com Sócrates. As condições econômicas e reviravoltas políticas tiveram
sua função, uma vez que não é possível separar o homem da história de sua época. As novas
analogias históricas, que foram amadurecendo progressivamente no curso do século V a.C., os
novos fermentos sociais, culturais e econômicos criaram as condições para a crise da aristocracia,
bem como de seus valores. A crescente afirmação da democracia e a possibilidade de alcançar o
poder fizeram ruir a convicção de que a política dependia do nascimento e da hereditariedade
(REALE, 1995).
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A República foi escrita após a fundação da Academia em 387 a.C., e de sua viagem a
Siracusa, pouco tempo antes. A obra reflete as inquietações do filósofo, ao mesmo tempo em
que aprofunda suas reflexões de juventude, especialmente sobre a política e a educação. A
República é mais um tratado de educação buscando os fundamentos administrativos do Estado,
uma vez que indicou um programa educativo. O Livro VII apresenta uma síntese dos
fundamentais problemas filosóficos abordados pelo pensador ateniense.
A presente alegoria, oferecida por Platão no início do Livro VII, mostra‐se formidável na
medida em que coloca em destaque a própria natureza humana e sua atitude em relação à
cultura, ou seja, à Paidéia1, e à falta dela (JAEGER, 1995). A narração expressa o caminho que a
pessoa humana necessita percorrer para compreender, com certo esforço, aquilo que Platão
chamou de mundo inteligível, isto é, as ideias, que são a origem de todas as coisas e a última a
ser apreendida, justamente por necessitar de maior capacidade intelectiva. O próprio Platão
interpretou a alegoria, expondo a trajetória que eleva a condição do homem a outro nível de
saber, passo que é dado pela educação.

Meu caro Gláucon, este quadro –prossegui eu – deve agora aplicar‐se a tudo quanto
dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da
prisão, e a luz da fogueira que lá existia à força do Sol. Quanto à subida ao mundo
superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao jundo
inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê‐la. O Deus sabe
se ela é verdadeira. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a
custo, a idéia do Bem; e, uma vez avistada, compreende‐se que ela é para todos a causa
de quanto há de justo e belo; que, no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é
senhora; e que, no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que
é preciso vê‐la para ser sensato na vida particular e pública (PLATÃO, 1990, p. 517b‐c).

Platão percebia que as crianças deveriam ser disciplinadas para eliminar as condutas
consideradas prejudiciais à coletividade, a exemplo da religiosidade mítica deixada de Homero e
o afeto à poesia. A análise à poesia confirma que Platão propunha romper com o anseio religioso
para fundamentar o conhecimento na filosofia, estabelecendo uma postura educativa que se
contrapunha à tradição mítica de Homero e de Hesíodo. Platão colocava a filosofia numa outra
modalidade de conhecimento, que pouco tinha em comum com a poesia e, por isso, distanciou‐
se dela.
A pedagogia platônica assinalava diferentes objetivos não os de natureza apenas teórica.
Platão pretendia comprovar que a educação é um meio que permite ao indivíduo chegar à
perfeição humana, que cairia na coletividade ou no Estado. Quanto à vida econômica, Platão
compreendia que na origem do Estado os sujeitos não são autárquicos, mas condicionados uns
dos outros, reunidos em função das múltiplas necessidades. Daí decorre o fato de haver distintas
profissões que somente “homens diversos” podem desempenhar adequadamente. Os homens
1

Inicialmente, a palavra Paidéia significava simplesmente "criação de meninos". Mas, como veremos, este
significado inicial da palavra está muito longe do elevado sentido que mais tarde adquiriu. A ideia grega de
Paidéia estava ligada a um ideal de formação educacional, que procurava desenvolver o homem em todas
as suas potencialidades, de tal maneira que pudesse ser um melhor cidadão.
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não nascem idênticos aos outros, mas com altercações naturais e hábeis a fazer trabalhos
distintos (REALE, 1994). É imprescindível, portanto, que as pessoas aprendam a executar tarefas
distintas, a exemplo da nutrição, da habitação, do vestuário, daquelas do artesão, do ferreiro, do
comerciante, entre tantas outras, como expressou no livro II da República.
Ora vamos – prossegui –. Como é que a cidade bastará para a obtenção de tantas coisas?
Existirá outra solução que não seja haver um que seja lavrador, outro pedreiro, outro
tecelão? Acrescentar‐lhes‐emos também um sapateiro ou qualquer outro artífice que se
ocupe do que é relativo ao corpo? (PLATÃO, 1990, p. 369d).

Acrescente‐se a essas profissões aquela que Platão considerava indispensável à
manutenção do Estado: a classe de guardiões e guerreiros. A esses não satisfazia apenas formá‐
los na música e na ginástica, mas precisariam receber uma educação superior à dos demais, em
vista de seu papel social. A educação dos meninos incluiria a ginástica para o corpo e a cultura
espiritual e música para a alma. Segundo ele, a desempenho desse ensino era o preparativo para
a guerra, por isso se deveriam priorizar os jogos de guerra, a esgrima, as corridas a pé, os
combates com infantaria, o arremesso de flechas e funda, além das manobras táticas. Nesse
caso, a música desempenhava o papel de habituá‐los a edificar uma percepção de harmonia e de
infundir um espírito de guerra, enquanto a ginástica objetivava preparar o corpo para as
adversidades do campo de batalha.
Somado a isso, Platão entendia que na preparação do guerreiro era indispensável o
domínio da ciência, em geral a ciência do número e do cálculo, a geometria e a astronomia. Tais
reivindicações demonstram que os combates haviam se especializado, notadamente quanto ao
domínio da maquinaria, das técnicas e táticas de batalha. A guerra não se tomava apenas no
duelo corpo a corpo, mas na estratégia, o que exige a inteligência.
Qual será então, ó Gláucon, a ciência que arrasta a alma do que é mutável para o que é
essência? Mas estou a pensar noutra coisa, enquanto falo: não dissemos que era
necessário que eles tivessem sido atletas guerreiros, quando eram novos? [...]
Anteriormente, a educação que lhes atribuímos era pela ginástica e pela música. ‐Era.
Mas a ginástica ocupa‐se do que se altera e perece, porquanto trata do crescer e
definhar do corpo. [...] Mas então, meu caro Gláucon, que ensino estará nessas
condições? Já que as artes pareciam todas simples trabalho manual...[...] Aquela
modesta ciência – prossegui eu – que distingue o um do dois e do três. Refiro‐me, em
resumo, à ciência dos números e do cálculo. [...] Pode muito bem ser uma daquelas
ciências que procuramos, e que conduzem naturalmente à inteligência, mas de que
ninguém se serve correctamente, apesar de ela nos elevar perfeitamente até ao Ser.
(PLATÃO, 1990, p. 521d–e; 522c; 523a).

Em resumo, o valor conferido por Platão ao ensino dos meios que compunham a mais
elevada cultura grega, revelava que a educação para o físico estava em segundo nível.
Paulatinamente, a educação grega se distanciava de suas origens cavalheirescas e se desenvolvia
para uma cultura de pessoas instruídas nas letras. A música, por exemplo, em Platão, ocupava
um lugar de glória, uma vez que o ensino do canto e do manejo da lira objetivava conservar as
artes clássicas. Instruir a contar e a distinguir os números servia para acordar o espírito,
“desembaraçando” a inteligência, preparando‐a para outras ciências, a exemplo da lógica.
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Em contrapartida, Platão imaginava que os homens responsáveis pela direção da cidade
deveriam ser menos predispostos ao poder e a corrupção, de modo que pudesse desempenhar
os ideais de uma “cidade justa”, o que explica sua inquietação com a concepção das lideranças
políticas nos rigores da filosofia. Esses precisariam ser isentos dos interesses pessoais que afetam
a administração pública, pois, para Platão, somente um homem considerado virtuoso e sábio
teria condições efetivas para governar o Estado.
Não é natural, e não é forçoso, de acordo com o que anteriormente dissemos, que nem
os que não receberam educação nem experiência da verdade jamais serão capazes de
administrar satisfatoriamente a cidade, nem tão‐pouco aqueles a quem se consentiu que
passassem toda a vida a aprender – os primeiros, porque não têm nenhuma finalidade
na sua vida, em vista da qual devam executar todos os seus actos, particulares e
públicos; os segundos, porque não exercerão voluntariamente essa actividade, supondo‐
se transladados, ainda em vida, para as Ilhas dos Bem‐Aventurados?
‐ É verdade.
‐ É nossa função, portanto, forçar os habitantes mais bem dotados a voltar‐se para a
ciência que anteriormente dissemos ser a maior, a ver o bem e a empreender aquela
ascensão e, uma vez que a tenham realizado contemplado suficientemente o bem, não
lhes autorizar o que agora é autorizado (PLATÃO, 1990, p. 519c‐d).

Quanto ao governo, o consenso da comunidade dependia de pessoas preparadas para
encarregar‐se da orientação e proteção, tanto no interesse do Estado quanto do cidadão. Além
disso, considerava que os filósofos, por terem recebido uma educação melhor, deveriam saber
aliar a manutenção dos negócios à atividade reflexiva. Os que deveriam mandar seriam os menos
desejosos do poder, o que sugere não bastar o domínio da ciência, mas, antes de tudo, da moral.
Repara ainda, ó Gláucon, que não causaremos prejuízo aos filósofos que tiverem
aparecido entre nós, mas teremos boas razões para lhes apresentar, por os forçarmos a
cuidar dos outros e a guardá‐los. Diremos, pois, que as pessoas da mesma espécie
nascidas noutras cidades é natural que não tomem parte nas suas dificuldades;
efetivamente, fizeram se por si mesmas, a despeito da respectiva constituição política; e
tem razão, quem se formou por si e não deve a alimentação a ninguém, em não ter
empenho em pagar o sustento a quem quer que seja. Mas a vós, nós formamos‐vos,
para vosso bem e do resto da cidade, para serdes como os chefes e os reis nos enxames
de abelhas, depois de vos termos dado uma educação melhor e mais completa do que a
deles, e de vos tornarmos mais capazes de tomar parte em ambas as actividades. [...]
Mas a verdade é esta: na cidade em que os que têm de governar são os menos
empenhados em ter o comando, essa mesma é forçoso que sejam a melhor e mais
pacificamente administrada, e naquela em que os que detêm o poder fazem o inverso,
sucederá o contrário (PLATÃO, 1990, p. 520a‐d).

A educação do filósofo, de certo modo, sugere um encerramento do plano pedagógico de
Platão, visto ser ela o fim para o qual as atividades educativas se conduzem. Em Platão, a classe
dos homens dedicados ao poder havia sido respaldada pela mais alta formação filosófica. Eram
os filósofos que ganhavam uma educação aprimorada para gerenciar o Estado, além de planejá‐
lo segundo princípios éticos. A conexão entre a formação filosófica e política indica que o autor
da República percebe que o Estado justo pressupõe homens eticamente preparados. O problema
político, portanto, é uma questão de educação e a educação é de natureza política.
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Segundo Werner Jaeger, o governante‐filósofo compõe a meta suprema da paidéia
platônica. É por meio dela que o Estado ideal, supondo‐se ser possível, poderá ser realizado.
Platão imaginava os filósofos como guias, dotados das qualidades culturais necessárias para
tornarem‐se verdadeiros governantes e instaurar um reinado considerado justo (JAEGER, 1995).
Os elementos que compõem a educação desse personagem passavam por um longo
caminho, que começava na matemática e terminava na dialética. Com efeito, os exercícios da
aritmética, da geometria, da astronomia contribuíam para aperfeiçoar a inteligência, qualidade
indispensável ao filósofo. Segundo Platão, essas serviam apenas como base da educação
dialética. Em geral, a dialética é aquela que possibilita ao filósofo ver o todo, ou seja,
compreender os fenômenos no seu conjunto, bem como suas conexões.
Para ser um dialético, não satisfazia apenas conhecer a matemática. A questão que se
colocava a Platão era como o homem educado na matemática poderia atingir, por meio da
refutação dialética, a meta do conhecimento. Em primeiro lugar, esse vínculo é fruto de uma
longa e fatigosa paideia. Além disso, indica os traços do velho método socrático, a maiêutica3,
para chegar a um entendimento com outros homens, por meio do diálogo contraditório (JAEGER,
1994).
Com esse recurso, Platão pretendia confirmar que o Estado deveria ser conduzido com
inteligência e moralidade, motivo pelo qual elaborou uma proposta pedagógica fundada na
ciência e na política. Em seus textos, Platão apresentou indícios de que, pela educação, o homem
e a mulher poderiam ser transformados para que pudessem mudar o ambiente do qual faziam
parte.
Em harmonia com as necessidades de sua época, Platão procurou unir a mais elevada
teoria com as práticas morais e políticas, transformando a função do homem de Estado num
filósofo rei, papel que coube à educação realizar. Para isso, propôs que as instituições políticas e
pedagógicas cumprissem o encargo de formar meninos e meninas, sob a justificativa de que uma
cidade supõe homens educados segundo os princípios filosóficos e éticos. Assim, entendia que
caberia à educação aperfeiçoar o homem para conduzir a vida pública e responder às exigências
do homem grego.
4 CONCLUSÃO
Platão assumiu o papel de educador e inovou nos princípios educacionais. Sua reflexão no
Mito da Caverna parte da ideia de que o educador deve antes de tudo colocar‐se no caminho da
libertação, ou seja, sair da caverna. Assim, seria tolo concluir que cada educador compenetrado
dos princípios pedagógicos, éticos, sociais e educacionais platônicos deveria levar todo o fardo da
libertação social. No entanto, a coletividade como um todo, em específico, os governantes,
devem andar na mesma direção, do contrário, fica muito complicado, já que há uma profunda
ligação entre todos os setores sociais. Fica claro na explanação mitológica de Platão que o
filósofo é quem assume a missão da educação, sendo ao mesmo tempo educador‐filósofo‐
libertador.
Segundo Platão, o educador precisa saber qual educação liberta, e que tipo de
pensamento educacional conduz à luz do conhecimento verdadeiro. O mesmo afirma que a
educação que liberta é aquela que compreende o homem como ser humano, que visa o bem
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individual da pessoa e o bem comum a toda sociedade, e ainda aquela que acredita no ser
humano livre. Platão interferiu na sociedade de seu tempo com seu parecer filosófico
educacional. De fato, a missão da educação libertadora é intervir na sociedade; Não há outro
lugar para a educação expor sua face libertadora, que não a sociedade. Por essa necessidade de
intervenção o educador há de encarar muitas dificuldades, por isso deve estar imbuído de seu
ideal a tal ponto, que enfrenta os adversários e as dificuldades do caminho. Platão afirmava que
o conhecimento é um desapego da caverna cheia de aparências, para a constituição da própria
verdade, que de alguma forma era a verdade da Polis. Portanto, libertar pela educação é anular
os grilhões do conformismo, da ignorância, da manipulação. Educar pessoas que observam mais
do que aquilo que se põe à sua frente, que atravessem a limite da fogueira da caverna, que
saibam distinguir entre uma situação e outra, isto deve ser a proposta de toda séria educação.
A reflexão sobre o Mito da Caverna apresentada no livro II da República Platão associou à
educação ao viés de libertação com o intuito de tornar clara essa visão de educação como
libertação, e de que não é qualquer educação que liberta, mas somente aquela que possibilita o
caminho à verdade, ao conhecimento das coisas como realmente são.
Nesse sentido, o estudo da experiência educacional desenvolvida pelos gregos se
converte em peça significativa, porque poderá trazer à luz elementos que contribuirão para o
entendimento das relações sociais atuais bem como da educação, motivo que torna a República
passagem obrigatória para os que desejam conhecer um dos mais importantes filósofos da
humanidade. Isto posto, importa enfatizar que, por meio da educação formalizada, Platão
pretendia ajustar os homens às estruturas sociais, já que o grego não separava o indivíduo da
coletividade, o que exigia mecanismos eficazes de reprodução dos quadros ideológicos e
produtivos dessa sociedade.
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RESUMO
Este estudo buscou dados, análises e resultados de
pesquisas a partir de fontes que tratam da evasão no
ensino superior brasileiro. Intenciona apresentar
também discussões importantes e uma direção para
atuação junto aos acadêmicos do curso de Matemática
do IFPI Campus Angical. Para uma intervenção eficiente,
por meio da literatura disponível, esta análise pretende
avaliar conjuntamente, aspectos referentes à evasão
utilizando os indicadores oficiais, experiência
universitária, impactos das questões vocacionais sobre a

satisfação com o curso e, ainda, aqueles relativos à
forma de ingresso nas IES.

PALAVRAS‐CHAVE: evasão, ensino superior, Matemática, acadêmicos, intervenção.

EVASION IN THE COURSE OF BACHELOR OF MATHEMATICS OF FEDERAL INSTITUTE OF
EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY PIAUÍ ‐ IFPI ANGICAL CAMPUS: CHALLENGES AND
TRENDS
ABSTRACT
This study will seek data, analysis and research results
from sources that deal with evasion in Brazilian higher
education. It will also present important discussions and
a direction for action with the students of Mathematics
at IFPI ‐ Campus Angical. For an efficient intervention,
through the available literature, this analysis evaluates

aspects relating to circumvention using the official
indicators, college experience, vocational impacts about
satisfaction with the course and also those relating to
admission ways for higher education institutions.
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EVASÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI CAMPUS ANGICAL: DESAFIOS E
TENDÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Este artigo se propôs à análise das características do grupo selecionado por meio de
pesquisa quanti‐qualitativa, com início em janeiro e término em dezembro de 2012. Objetivou
identificar os fatores determinantes da desistência dos alunos no Curso de Matemática; traçar o
perfil dos docentes que integram o Campus Angical no ensino superior; levantar dados
relacionados à evasão dos alunos desde a implantação do curso de Licenciatura em Matemática
e, por fim, pretende sugerir alternativas para o sucesso do ensino superior no IFPI Campus
Angical, especialmente no curso mencionado.
O curso de Licenciatura em Matemática do IFPI Campus Angical foi implantado em
2010, cumprindo uma exigência apresentada no Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI e
no Decreto nº 3492/2000, que autorizou os Institutos Federais a ofertarem cursos de graduação
em nível superior a partir de 2001.
Ao consolidar‐se no ensino superior, o IFPI expandiu a oferta de cursos de graduação
para as áreas de tecnologia e engenharia, além dos cursos de licenciatura inicialmente
implantados. Com o processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, os estudantes das regiões onde não existiam Instituições de Ensino Superior – IES
passaram a ter oportunidade de ingressar nessa modalidade de ensino sem precisar migrar da
sua região.
Neste sentido, nos termos do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI / 2009,
todos os campi instalados no interior do estado iniciaram o processo de implantação de cursos
superiores, considerando as potencialidades, características da região e a necessidade que ainda
persiste de formação profissional nos cursos especificados anteriormente.
Assim, o Campus Angical começou a oferta no ensino superior com os cursos de
graduação em Matemática e Física, ambos no turno da noite, com 40 vagas anuais, entretanto,
considerando a população urbana e rural do Médio Parnaíba, região atendida pela instituição de
ensino, percebe‐se sensivelmente a cada semestre que a quantidade de alunos matriculados
diminui a cada período letivo.
Diante de tal constatação, fez‐se necessária uma investigação das possíveis causas da
evasão de ingressos desse curso, uma vez que a região possui demanda suficiente e não dispõe
de outras Instituições de Ensino Superior que disputem sobremaneira o índice educacional
existente.
Pressupõe‐se que os resultados apresentados servirão de apoio para a instituição no
sentido de orientar o planejamento, sobretudo com relação às ações que poderão ser tomadas a
partir do diagnóstico do problema. Acredita‐se que as ações nortearão a criação de alternativas
que garantam a permanência com sucesso dos alunos e, consequentemente, uma maior
demanda para o curso.
Quanto à investigação dos fatores que provocaram a evasão dos acadêmicos do curso
de Licenciatura em Matemática‐IFPI Campus Angical, foram utilizados instrumentos de coleta e
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técnicas de pesquisa necessárias a um diagnóstico mais preciso em relação à situação em que se
encontra o curso no Campus de forma a apontar contribuições para a superação do problema
diagnosticado.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho mostrará dados, análises e resultados de pesquisas a partir de fontes
que tratam da evasão no ensino superior brasileiro como também os resultados do estudo de
caso realizado no IFPI Campus Angical. Apresentará também dados importantes do Censo da
Educação Superior 2010 com os principais resultados, destacando algumas tendências
observadas ao longo dos últimos dez anos.
De acordo com a referida fonte,
O número de matrículas, nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% de 2009 a 2010 e
110,1% de 2001 a 2010. Vários fatores podem ser atribuídos a essa expansão: do lado da
demanda: o crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos últimos anos vem
desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra mais especializada; já do lado
da oferta: o somatório das políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência na
educação superior, dentre elas: o aumento do número de financiamento (bolsas e
subsídios) aos alunos, como os programas Fies e ProUni e o aumento da oferta de vagas
na rede federal, via abertura de novos campi e novas IES, bem como a interiorização de
universidades já existentes. (BRASIL, 2011, p. 03)

Para Silva Filho et al (2007, p. 642), a evasão é, certamente, um dos problemas que
aflige as instituições de ensino. Para eles:
A evasão estudantil no ensino superior é um problema internacional que afeta o
resultado dos sistemas educacionais. As perdas de estudantes que iniciam, mas não
terminam seus cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos. (SILVA FILHO
et al, 2007, p.642)

A busca de suas causas tem sido objeto de muitos trabalhos e pesquisas educacionais,
porém, são poucas as IES brasileiras que possuem um programa institucional profissionalizado de
combate à evasão com planejamento de ações, acompanhamento de resultados e coleta de
experiências bem‐sucedidas.
Cabe ressaltar que para uma intervenção eficiente, por meio da literatura disponível,
esse referencial teórico avaliou conjuntamente, aspectos referentes à evasão utilizando os
indicadores oficiais, experiência universitária, impactos das questões vocacionais sobre a
satisfação com o curso e, ainda, aqueles relativos à forma de ingresso nas IES. Por esta razão,
esse estudo apresentará discussões importantes e uma direção para atuação junto aos
acadêmicos do curso em evidência.
Em vista do interesse na busca de conhecimento sobre uma possível evasão escolar,
este estudo analisou as características do grupo selecionado por meio da pesquisa descritiva.
Também estabeleceu relações entre diversas variáveis, tais como evasão e o curso de
Licenciatura em Matemática do IFPI Campus Angical, evasão e forma de ingresso no curso,
dentre outras relações, analisadas a partir do resultado dos instrumentais utilizados.
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O estudo caracteriza‐se como pesquisa quanti‐qualitativa, tendo como fonte de
coleta a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de caso. A coleta de dados para o estudo
de caso foi feita por meio de questionários mistos e observação sistemática, sendo este
desenvolvido por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de
questionários que captaram explicações e interpretações do que ocorre no grupo e foi
desenvolvido no próprio campus.
A próxima seção apresentará os principais resultados do estudo de caso realizado no
referido campus. Da amostra analisada e, considerando todos os sujeitos da pesquisa, é possível
apontar vários focos para o problema, como demonstram as questões apresentadas a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando os estudantes regularmente matriculados no curso, a primeira questão
fazia referência às motivações que levaram cada um à escolha do curso. Para esse quesito, 34%
respondeu que foi a necessidade de prosseguir nos estudos, seguido de 33% que respondeu ser
falta de opção.
Com relação aos alunos evadidos, 67% respondeu que iria cursar Licenciatura em
Matemática enquanto não conseguisse vaga em outro curso com carreira que ofereça um melhor
retorno financeiro e de maior reconhecimento social.
Outra questão refere‐se às expectativas que eles têm com relação ao curso. Nesse
caso, 56% dos alunos regularmente matriculados respondeu que o curso corresponde às
expectativas e que a qualidade é boa.
Ao serem perguntados se acreditam que os conhecimentos no curso lhe oferecerão
segurança para enfrentar os desafios do mundo profissional, 45% respondeu sim e que pretende
seguir carreira acadêmica, podendo ser até um docente do IFPI futuramente, seguido de 33% que
responderam sim e que o curso ajudaria a passar num concurso da área da educação
futuramente.
Os alunos regularmente matriculados relacionaram os fatores que contribuem para a
evasão no curso: ensino básico deficiente, com 78%; falta de afinidade com o curso, com 100% e
desinteresse do aluno pelo curso, com 78% das respostas.
Para os alunos evadidos, os fatores que contribuem para a evasão neste curso são:
ensino básico deficiente, com 100% das respostas; desinteresse do aluno pelo curso, com 100% e
outros motivos com 67% tendo como justificativa a falta de tempo para estudar, não conseguir
acompanhar as disciplinas e também pela desvalorização salarial que a profissão tem.
Já os gestores apontaram o ensino básico deficiente, processo de seleção inadequado
e a falta de afinidade dos ingressos com o curso como os fatores que mais contribuem para a
evasão neste curso, com 100% em cada resposta.
Com relação aos docentes, as opiniões se dividem: 50% responderam que a falta de
afinidade dos alunos que ingressam no curso e processo de seleção inadequado são os fatores
que contribuem para a evasão que ocorre no curso. Para os outros 50%, as respostas foram as
seguintes: ensino básico deficiente e outros fatores, tendo como justificativa a falta de condições
de permanência e como sugestões para mudar a situação, a implantação de um curso de
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nivelamento para compensar o déficit de aprendizagem e orientação didático‐pedagógica dos
cursos.
Com 34% das respostas, os alunos evadidos responderam que os fatores que
prejudicaram o seu desenvolvimento no curso foram os seguintes: não sentir interesse pelo
curso, morar em outra cidade e isso atrapalhou, não ter incentivo por parte da instituição e não
gostar de matemática. Em seguida, 33% responderam que o curso não atendeu às suas
expectativas e, por fim, 33% responderam que começaram a trabalhar e isso gerou dificuldades
para conciliar as duas atividades, bem como o fato de morar em outra cidade, também
atrapalhou os estudos.
Ao serem perguntados se estão cursando outra graduação no ensino superior, 34%
respondeu de forma afirmativa justificando que a nova graduação oferece melhores
oportunidades profissionais. Em seguida, 33% também respondeu afirmativamente, declarando
que gostaria de morar em outra cidade mais desenvolvida e, por isso, mudou de curso. Por fim,
33% afirmou cursar outra graduação por ter mais identidade com o novo curso.
No tocante à vida escolar até o ensino médio, 89% dos alunos regularmente
matriculados respondeu ter frequentado o ensino médio integralmente em escola pública e 56%
respondeu não ter frequentado cursinho pré‐vestibular.
Dentre os alunos evadidos, 67% declararam ter frequentado o ensino médio
integralmente em escola pública e 100% respondeu não ter frequentado cursinho pré‐vestibular.
Um dos maiores problemas que enfrentam os estudantes em questão parece residir
na qualidade do ensino público, do qual dependem para prosseguir sua escolaridade. Os efeitos
dessa exclusão do conhecimento aparecem com toda a força na escolha do curso, e faz‐se sentir
igualmente quando o estudante ingressa no ensino superior, sobretudo nas primeiras fases do
curso.
Segundo Adachi (2009, p. 31):
A “falta de base” do aluno pode levar a reprovações sucessivas em determinadas
disciplinas e, muitas vezes, ao abandono do curso. Finalmente, se, além disso, o
estudante atravessar dificuldades financeiras, a perspectiva de continuidade de seus
estudos universitários torna‐se ainda mais remota. (ADACHI, 2009, p. 31)

Diante desses argumentos, impossível não considerar que as lacunas deixadas na
formação precedente marcam implacavelmente a vida acadêmica.
Além disso, é importante ressaltar uma das respostas dadas pelo segmento docente,
que citou como estratégia de permanência dos alunos a oferta de um curso de nivelamento a fim
de reduzir o impacto causado pela mudança do ensino médio para o ensino superior e dando ao
acadêmico os subsídios necessários para prosseguir nos estudos.
Em outra pergunta, os alunos regularmente matriculados relacionaram por ordem de
importância as medidas que acreditam serem necessárias para evitar a evasão no curso. Para
essa questão, 45% respondeu que seria necessário oferecer um curso de nivelamento antes de
iniciar o primeiro período letivo, seguido de 33% que respondeu ser necessário oferecer bolsas
de apoio à pesquisa, monitoria e outras desde o início do curso para que o aluno não evada e
encontre um incentivo para não desistir.
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Os alunos evadidos apontaram com 67% que seria necessário a instituição oferecer
bolsas de apoio à pesquisa, monitoria e outras desde o início do curso para que o aluno não
abandone o curso e encontre um incentivo para não desistir. Em seguida, 33% responderam que
seria necessário oferecer apoio vocacional aos ingressos, a fim de direcioná‐los em sua vida
acadêmica.
Nesse sentido, 89% dos alunos matriculados regularmente respondeu que já
participou ou participa de algum programa de bolsa acadêmica do IFPI. Todos os sujeitos que
responderam afirmativamente participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência‐PIBID.
Dentre os alunos evadidos, 100% declararam não ter participado de nenhum
programa de bolsa acadêmica do IFPI. Provavelmente, eles não tiveram oportunidade de
concorrer às bolsas oferecidas pela instituição porque evadiram no início do curso, o que poderá
explicar a resposta dada por eles.
Ao serem perguntados a respeito das possíveis soluções para inibir a evasão no curso
de Matemática, 100% dos docentes responderam ser imprescindível oferecer um curso de
nivelamento dentro das disciplinas do primeiro período letivo.
Em seguida, 50% responderam que é necessário oferecer curso de nivelamento antes
de iniciar o primeiro período letivo. Por fim, 50% reafirmaram a carência de um apoio vocacional
aos cursistas, a fim de direcioná‐los em sua vida acadêmica, além de rever a organização
didático‐pedagógica dos cursos e reorientar a atuação dos professores e projeto político
pedagógico do curso para as demandas de mercado.
Para os gestores, o curso de nivelamento dentro das disciplinas do primeiro período
letivo foi apontado como medida para evitar a evasão no curso, com 100% das respostas, pois no
entendimento deles ajudaria a sanar as dificuldades oriundas do ensino básico, incentivando‐os a
concluir a formação superior.
Interessante destacar que alunos evadidos e docentes mencionaram em suas
respostas a importância do apoio vocacional como estratégia para orientar adequadamente os
alunos e também como fator de redução da evasão que existe no curso. Isso significa que existe,
de fato, uma dificuldade relacionada à orientação dos alunos para a vida acadêmica e profissional
que precisa ser esclarecida.
Na verdade, a maioria dos ingressos desconhece a possibilidade de aconselhamento
da carreira durante a graduação e nem mesmo todas as IES oferecem esse apoio
psicopedagógico. Além de desconhecerem a existência desse suporte, o aluno até entende que
isso é normal pelo fato de perceber que a universidade pressupõe um funcionamento mais
autônomo com relação ao estudante e, por conseguinte, provoca um sentimento de abandono e
desinteresse.
Nesse caso, o aluno é o grande penalizado pela falta de estrutura e apoio
psicopedagógico no ensino superior, uma vez que essa orientação tem caráter preventivo. A
maioria deles não tem a maturidade necessária para vislumbrar os rumos da carreira profissional
ao iniciar a vida acadêmica.
Para uma intervenção eficaz, é necessário discriminar os motivos da insatisfação dos
acadêmicos entre os que realmente são vocacionais ou ligados a um desconforto geral pela
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mudança para o ensino superior. Pressupõe‐se aqui que a orientação psicopedagógica de
estudos e a organização do tempo e das atividades poderiam auxiliar no processo adaptativo.
Percebe‐se também que é recorrente a escolha de respostas ligadas à oferta de um
curso de nivelamento como alternativa de sucesso na graduação. Isso significa que os alunos
realmente possuem dificuldades para acompanhar as disciplinas ofertadas e um dos motivos que
alegam deve‐se à deficiência acumulada ao longo da educação básica.
É válido mencionar que todos os sujeitos pesquisados, ao serem perguntados sobre
os fatores que contribuem para a evasão no curso de Matemática, apontaram a deficiência em
níveis anteriores. Assim, surge o seguinte questionamento: os alunos estão preparados para o
curso? De fato, existe uma dificuldade, que não é possível ainda identificar qual é.
Ainda sobre o déficit dos acadêmicos, 100% dos gestores responderam que os alunos
não estão preparados para o curso, apesar de ingressarem com algumas competências básicas.
Segundo eles, os alunos não conseguem acompanhar o ritmo do curso e entram no ensino
superior com muitas falhas de aprendizagem.
Para os docentes os alunos estão preparados para o curso. De acordo com os
professores, com 100% das respostas, eles possuem uma competência razoável para ingressar no
curso, sendo necessário diagnosticar que competências precisam ser desenvolvidas para não
comprometer o processo ensino‐aprendizagem ao longo curso.
Assim, os docentes que atuam nos cursos de graduação em Matemática foram
perguntados se estão conseguindo preparar este profissional desejado. De acordo com as
respostas dadas, 50% dos docentes responderam sim, tendo como justificativa o fato de
conhecer melhor as dificuldades do curso e do mercado de trabalho, podendo alertar os futuros
docentes.
Porém, 50% dos docentes responderam não, dando como justificativa o fato de a
proposta pedagógica real dos cursos, dificultar a permanência além de não ter foco na
preparação para o magistério. Também foi citada na resposta que a tradição pedagógica
equivocada de elevar a dificuldade do curso como estratégia de seleção provoca a evasão e que o
modelo de professor de matemática não está adequado às novas perspectivas em educação.
Ao serem perguntados sobre que competências os futuros profissionais da educação
licenciados em Matemática precisam desenvolver para atender às novas exigências profissionais,
50% dos docentes apontam como solução o domínio total do conteúdo e da turma, ter postura e
estar atualizado em relação às inovações tecnológicas que auxiliam na educação. Os outros 50%
responderam que são as competências didático‐metodológicas para atuar no ensino
fundamental e médio, como também as relacionadas ao planejamento da carreira do acadêmico.
É importante destacar que as duas últimas perguntas foram abertas, de modo que os
docentes ficaram livres para responder com suas próprias palavras. Em cada pergunta nota‐se
que os professores possuem pontos de vista diferentes a respeito do assunto tratado.
A resposta a seguir ajuda a esclarecer alguns posicionamentos em que a análise dos
resultados não permite uma conclusão segura. Dessa forma, os gestores foram perguntados se o
corpo docente influencia no processo de evasão que ocorre no curso de matemática do IFPI
Campus Angical. A resposta foi afirmativa, com 100% das respostas, justificando influenciar
sobremaneira, na medida em que existe muita desorganização com relação às aulas por conta da
constante falta dos professores, também em decorrência de uma rotatividade desses
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profissionais na instituição e a não reposição das aulas num tempo hábil que dificulta o trabalho
da coordenação e direção de ensino, além de prejudicar os acadêmicos.
Apesar de as respostas das duas últimas perguntas feitas aos professores não terem
relação direta com a resposta dada pelos gestores, percebe‐se que muito da insatisfação
apontada por estes, passa por problemas de ordem institucional, intrauniversitária e até de
ordem didático‐metodológica apontada em respostas anteriores.
No momento em que os gestores expõem suas razões a respeito da relação entre
docentes e evasão, percebe‐se que os argumentos que parecem meramente de ordem
administrativa causam reflexo em toda a estrutura que compreende a instituição.
Para reforçar este entendimento, aos gestores foi feita a seguinte pergunta: até que
ponto as políticas públicas para a educação, em especial aquelas que atingem diretamente os
IFES, interferem no processo de evasão escolar que acontece na instituição? Para 100% dos
gestores, a política de expansão dos IFES compromete a qualidade do ensino, pois proporcionou
um crescimento no número de campus, no entanto não deu suporte para a qualidade do ensino.
De fato, a instituição pesquisada convive com a rotatividade e falta de professores, o
que desorganiza sobremaneira o trabalho da gestão, fazendo com que disperse todo o seu tempo
em busca de soluções para o problema. E, por conseguinte, perde no quesito qualidade de
ensino, pois a dificuldade de aprendizagem pode estar diretamente relacionada a esta constante
mudança de professores, a qual promove uma ruptura na aprendizagem e consequentemente
provoca a evasão.
Além disso, o docente que chega à instituição sempre iniciará um processo que já
está em andamento e, mais uma vez, todos são prejudicados. O professor que necessita de
orientações didático‐metodológicas também será afetado porque a rotatividade deles atrapalha
o acompanhamento e evolução dos processos educativos. Desse modo, é provável que a
formação profissional almejada fique comprometida, tendo em vista todos os problemas
apontados nas respostas anteriores. No momento em que os gestores respondem de imediato
que acreditam que exista relação entre docentes e evasão, abordando questões que envolvem a
rotatividade, problemas envolvendo frequência e reposição e consequente desorganização do
trabalho da gestão, é inegável que os alunos não serão formados adequadamente.
De que forma se pretende formar um bom profissional que atenda a todas as
exigências do mercado de trabalho, se este sofre com a constante falta e mudança de
professores? Parece óbvio que as competências que esse futuro profissional precisa desenvolver
passam também pelos valores que a instituição transmite.
Portanto, se a instituição não consegue preparar o futuro docente, dando a ele o
mínimo de suporte necessário, ele não conseguirá desenvolver as capacidades de que precisa
para se tornar um profissional competente para atender às futuras exigências profissionais.
Assim, a tendência é a desvalorização de tudo o que envolve o curso (como citado em respostas
anteriores pelos próprios alunos) e, consequentemente, a evasão.
CONCLUSÃO
Diante do estudo realizado percebe‐se que a evasão é um aspecto substancialmente
negligenciado pelas Instituições de Ensino Superior que tem sido quase totalmente debitado aos
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alunos. Na verdade, a maior abertura do ensino superior se traduziu mais numa democratização
do acesso do que numa democratização do sucesso em relação aos que o frequentam.
Pelo fato de o sistema permitir que eles possam mudar de curso no momento em que
ocorre outro Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ou outra seleção do Sistema de Seleção
Unificada – SISU, os candidatos trocam de curso sem a preocupação de se dedicar àquele que em
primeiro momento foi escolhido.
Para complementar esse entendimento, pesquisadores como Bardagi (2007, p. 74)
apontam como falha a massificação do ensino universitário e como solução, as universidades
deveriam estar igualmente preocupadas com objetivos mais amplos de formação e
desenvolvimento dos estudantes. Daí a necessidade de rever a abertura de oportunidades,
devendo‐se encontrar uma maneira de acabar com essa facilidade de migração entre cursos que
o atual sistema de seleção permite.
Percebe‐se também que a condição social, cultural e econômica leva aqueles que
concluíram o ensino médio a escolher um curso com o qual não têm afinidade, dificultando mais
tarde a permanência do acadêmico no curso. Na maioria das vezes, este não possui uma
formação de base necessária para progredir na graduação, o que certamente compromete a sua
formação e sucesso profissional.
No que diz respeito às dificuldades enfrentadas pelo estudante trabalhador, é o que
pensa a pesquisadora:
O tempo investido no trabalho como forma de convivência impõe, em vários casos,
limites acadêmicos, como na participação em encontros organizados no interior ou fora
da universidade, nos trabalhos coletivos com os colegas, nas festas organizadas pela
turma, entre outras circunstâncias. Vários estudantes se sentem à margem de muitas
atividades mais diretamente relacionadas ao que se poderia chamar de investimentos na
formação [...]( ZAGO, 2006, p. 235)

A realidade dos alunos do Campus Angical mostra que muitos já têm sua própria
família, trabalham para financiar seus estudos e, em alguns casos, mesmo trabalhando contam
com uma pequena ajuda familiar para essa finalidade. Muitos universitários trabalham e estudam
ao mesmo tempo e parte deles trabalha em áreas que não possuem relação com o curso a que
concorreram.
Para a grande maioria, não existe verdadeiramente uma escolha, mas uma
adaptação, um ajuste às condições que o candidato julga condizentes com sua realidade e que
representem menor risco de exclusão. Neste âmbito, a origem social exerce forte influência do
acesso às carreiras mais prestigiosas, pois a elas estão associados os antecedentes escolares e
outros meios de entrada. Portanto, quanto mais importantes os recursos econômicos e
simbólicos dos pais, mais os filhos têm chances de acesso ao ensino superior e em cursos mais
seletivos, mais orientados para diplomas prestigiosos e empregos com melhor remuneração.
Nesta conjuntura, as IES tem o papel institucional de orientar os ingressos a
conhecerem os cursos oferecidos e mostrar os melhores caminhos e possibilidades de atuação
profissional. Além disso, a instituição precisa mostrar o trabalho dos docentes, estreitar a relação
dos alunos com o setor administrativo, como forma de fortalecer o prestígio institucional.
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Se existissem alternativas para os problemas percebidos, o acadêmico tenderia à
permanência. O abandono é visto e sentido como uma mudança drástica, e a existência de
programas de intervenção poderia, certamente, diminuir a incidência. A evasão é um fenômeno
institucional, que se agrava justamente pela falta de políticas públicas que apoiem a permanência
deste nos cursos.
Portanto, se o estudante perceber que tem chance de progredir em determinado curso, a
possibilidade de abandono diminui e ele passa a valorizar tanto o curso como a IES, aumentando
suas oportunidades de prosseguir na vida acadêmica e afastando de vez o problema da evasão.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta de
atividade para alunos da educação básica durante as
aulas de Ciências/ Biologia. A atividade proposta é uma
visita de campo com alunos do Ensino Médio ao Jardim
Botânico Adolpho Ducke localizado em Manaus/ AM. A
pesquisa de cunho quantitativo objetivou investigar a
visão de licenciandos de Ciências Biológicas quanto à
viabilidade e importância da realização de uma atividade
de natureza não‐ formal. Os resultados mostraram que
os licenciandos aprovam a proposta de atividade em
espaços não‐ formais, visto que consideram uma

ferramenta importante no processo de ensino‐
aprendizagem dos conteúdos abordados, além de
estimular os alunos. Os dados sugeriram ainda que,
quando bem direcionados, espaços não‐ formais de
ensino podem ser bons aliados das aulas formais no
ensino de Ciências/ Biologia.

PALAVRAS‐CHAVE: proposta, espaços não‐formais, ensino‐aprendizagem, ensino de Ciências/ Biologia.

CONTRIBUTIONS OF NON FORMAL SPACES FOR TEACHING SCIENCE IN THE AMAZON
ABSTRACT
This paper presents an activity for elementary
education students during biology classes. The proposed
activity is a field trip with high school students to
Adolpho Ducke Botanical Garden located in Manaus /
AM. The research aimed to investigate a quantitative
vision of undergraduate Biological Sciences as to the
feasibility and importance of carrying out an activity of
non‐formal. The results showed that undergraduates

approve the proposed activity in non‐formal, since they
consider an important tool in the teaching‐learning
content covered, and stimulate students. The data
suggest that, when well targeted, non‐formal learning
spaces can be good allies of formal lessons in teaching
Science / Biology.

KEY‐WORDS: proposed, spaces non‐formal, teaching and learning, science teaching
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CONTRIBUIÇÕES DOS ESPAÇOS NÃO‐ FORMAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA
INTRODUÇÃO
A educação, enquanto forma de ensino‐aprendizagem, é adquirida ao longo da vida dos
cidadãos e, segundo alguns autores (GOHM, 1999; VIEIRA, 2005), pode ser dividida em três
diferentes formas: educação escolar formal desenvolvida nas escolas; educação informal,
transmitida pelos pais, no convívio com amigos, em clubes, teatros, leituras e outros, ou seja,
aquela que decorre de processos naturais e espontâneos; e educação não‐formal, quando existe
a intenção de determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora da
instituição escolar. Assim, a educação não‐formal pode ser definida como a que proporciona a
aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços como museus, centros de
ciências, ou qualquer outro em que as atividades sejam desenvolvidas de forma bem
direcionada, com um objetivo definido (GOHM, 1999). Introduza tópicos da importância de aulas
de campo, mencionando‐as como o seu espaço não formal, pois isso fica claro apenas em
resultados.
Para Jacobucci (2008) espaço não‐formal é todo aquele espaço onde pode ocorrer uma
prática educativa. Existem dois tipos de espaços não‐formais: os espaços institucionalizados, que
dispõem de planejamento, estrutura física e monitores qualificados para a prática educativa
dentro deste espaço; e os espaços não institucionalizados, que não dispõem de uma estrutura
preparada para este fim, contudo, bem planejado e utilizado, poderá se tornar um espaço
educativo de construção científica. Assim, podemos perceber a importância de se conhecer
previamente as características dos espaços não‐formais de ensino para melhor aliar seus recursos
aos conteúdos trabalhados em sala de aula, construindo significativamente uma educação
científica.
Este trabalho teve como objetivo apresentar aos licenciandos de Ciências Biológicas uma
proposta de atividade para o conteúdo relações ecológicas entre os seres vivos de uma
comunidade. Tal proposta consiste em organizar, com roteiro de observações e procedimentos
para a visita, uma visita de campo ao Jardim Botânico Adolpho Ducke, localizado na zona norte
do município de Manaus‐AM, com turmas do 3º ano do Ensino Médio. O Jardim Botânico
Adolpho Ducke proporciona experimentar toda a exuberância da floresta de terra firme
amazônica, além disso, programas de educação ambiental, jogos, oficinas de arte e sessões de
contação (sugiro substituir por leitura) de história e planetário são oferecidos aos grupos e
escolas durante as visitas que são coordenadas por monitores graduandos em Ciências
Biológicas. Todas essas atividades contribuem para que o Jardim concretize sua missão de gerar,
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promover e divulgar conhecimentos sobre a flora amazônica, seus ecossistemas e suas interações
com o meio ambiente, contribuindo para a construção da consciência ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS
A atividade proposta de educação em espaço não‐formal institucionalizado é constituída
de quatro etapas, descritas a seguir:
Etapa 1:
Nesta etapa, o professor deverá ministrar o conteúdo em ambiente formal (sala de aula),
explicando o conceito de INTERAÇÕES ECOLÓGICAS e, em seguida, esclarecer que as relações
entre os seres vivos podem ser entre seres de mesma espécie (intraespecíficas) e seres de
espécies diferentes (interespecíficas). Pode‐se iniciar a aula com uma apresentação de imagens,
com um exemplo de cada uma das interações ecológicas, embora o recurso a ser usado nessa
aula dependerá da escolha do professor, que deverá selecioná‐lo com base na disponibilidade e
adequação ao tema proposto. Deve‐se ainda, estimular ao máximo a participação dos alunos, por
exemplo, através de perguntas como: “Nesse caso, será que a relação é benéfica para ambos os
seres vivos? Como vocês acham que essa interação se chama?”.
Etapa 2:
Agora, o professor deverá aplicar, em sala de aula, um questionário (Tabela 1) que poderá
ser respondido sob consulta. Esse questionário aborda dados conceituais relacionados ao tema e
servirá, na última etapa da atividade, como ferramenta de apoio às dúvidas dos alunos sobre o
conteúdo abordado.
Tabela 1: Questionário sobre tema da atividade proposta
1. Diferencie e explique, com exemplos, as relações intraespecíficas harmônicas e desarmônicas.
2. Diferencie uma orquídea de uma erva‐de‐passarinho quanto às interações ecológicas que elas estabelecem
com outras plantas.
3. Defina e exemplifique:
a) parasitismo;
b) parasita;
c) ectoparasita;
d) endoparasita;
e) hospedeiro.
4. O que aconteceria se um predador como a onça pintada deixasse de existir? Isso seria benéfico para os
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animais que fazem parte de sua alimentação? E quanto ao seu habitat natural, quais seriam as
consequências?
5. Qual a importância das interações ecológicas para a manutenção da vida?
6. Como o ser humano interfere no equilíbrio das interações ecológicas? Na sua opinião, o que é preciso ser
feito para mudar essa situação?

Fonte: A própria autora (sugiro sobrenome da autora e ano)

Etapa 3:
Nesta etapa, deve ser realizada a visita ao Jardim Botânico Adolpho Ducke. A escolha
deste local deve‐se ao fato do Jardim Botânico oferecer a seus visitantes toda a exuberância da
floresta de terra firme amazônica. Durante a visita, é importante atentar para os objetivos da
atividade:
1) Os alunos deverão compreender o conceito de interação ecológica a partir de exemplos da
fauna e flora regional;
2) Os alunos deverão identificar os tipos de interação ecológica existentes no local da visita;
4) Os alunos deverão desenvolver a capacidade de diferenciar e caracterizar as interações
ecológicas, e;
5) Perceber a importância das interações ecológicas, tanto para o equilíbrio dos ecossistemas
como para as populações de seres vivos.
É bom que o professor saiba contextualizar o conteúdo ministrado a partir de exemplos
regionais das relações entre os seres vivos.
Etapa 4:
Após a visita e de volta ao espaço formal (sala de aula), o professor deverá devolver o
questionário respondido pelos alunos para que seja feita a correção/ discussão das questões com
base em tudo o que se trabalhou sobre o tema: aula teórica, uso de imagens, aula de campo, etc.
O objetivo desta etapa é verificar o nível de assimilação dos alunos após a associação da
abordagem do tema em ambiente formal e não‐formal. Para atingir o objetivo desta etapa, o
professor deverá conduzir uma discussão coletiva das questões, incitando os alunos a
participarem com suas respostas.
A atividade acima descrita foi apresentada como proposta de atividade para dez
licenciandos finalistas (sugiro trocar por cursistas do último período... finalistas dá ideia de
competição) de Ciências Biológicas do IFAM que cursam o 7º período do curso. A amostra foi
definida a partir da necessidade de abordar o olhar dos futuros docentes a respeito do tema
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Após a apresentação da atividade, foi aplicado um questionário fechado (Tabela 2) onde se
buscou investigar a viabilidade desse tipo de atividade e que resposta ela confere ao processo de
ensino‐aprendizagem quanto à assimilação do conteúdo trabalhado, de acordo com a opinião
dos futuros docentes. Os dados qualitativos possibilitaram uma visão mais ampla do objeto de
pesquisa, diagnosticando determinadas situações como a viabilidade do uso dos espaços não‐
formais pelas escolas de Manaus e avaliação da aprendizagem dos estudantes a partir de visitas
nesses espaços. Isso é resultado. Sugiro inseri‐la no devido local.
Tabela 2: Questionário aplicado na pesquisa
QUESTÃO

OPÇÃO A

OPÇÃO B

OPÇÃO C

OPÇÃO D

Você considera
viáveis as
atividades
desenvolvidas com
alunos em espaços
não‐ formais?

Sim, pois não há
dificuldades
burocráticas e
logísticas para
executar essas
atividades.

Muito pouco, pois
existem muitas
dificuldades
burocráticas e
logísticas para
executar essas
atividades.

Não, pois as
escolas não
estão
preparadas para
estas atividades
pedagógicas.

Não
respondeu.

Você acredita que
pode haver ensino
e aprendizagem
em ambientes não‐
formais?

Sim, pois os alunos
podem contemplar
os conteúdos sob
uma ótica
diversificada.

Muito pouco, pois
alguns alunos
acabam ficando
dispersos fora da
sala de aula.

Não, pois a sala
de aula é o
único lugar
apropriado para
ensino e
aprendizagem.

Não
respondeu.

Positivas, pois estes
espaços permitem
contextualizar os
conteúdos
ministrados.

Negativas, pois
esses espaços não
são indicados para
ministrar
conteúdos.

Não sabe dizer.

Não
respondeu.

3

Como você avalia
as contribuições
dos diversos
espaços educativos
para o processo de
ensino‐
aprendizagem?

Sim, pois acredito
serem de grande
importância no
processo de ensino‐
aprendizagem.

Talvez, pois é
preciso apoio
logístico da escola,
não dependendo
somente de minha
iniciativa.

Nunca, pois
reconheço a
sala de aula
como único
ambiente de
aprendizagem.

Não
respondeu.

4

Você se vê,
enquanto docente,
utilizando os
espaços não‐
formais em suas
aulas?

1

2

Fonte: A própria autora (sugiro sobrenome da autora e ano)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Portanto, podemos dizer que a educação não‐formal é qualquer processo educacional
organizado ou não, com objetivos definidos que ocorre fora do sistema formal, mantendo uma
flexibilidade com relação ao tempo, aos objetivos e conteúdos da aprendizagem. Isso não quer
dizer que não exista certo grau de formalidade, mas esta é diferente daquela que se apresenta na
escola (PIVELLI, 2006). Aqui você fez uma conclusão. Sugiro inseri‐la no devido local.
Marandino (2000) destaca que esses espaços têm assumido cada vez mais a função
educativa como parte essencial de suas atividades, principalmente, a partir do movimento de
alfabetização científica e tecnológica da população. Sugiro inserir esse parágrafo em outro tópico,
por exemplo, discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO – Sugiro discutir mais seus resultados!
Para análise dos resultados da pesquisa, foram elaborados gráficos de colunas medidos em
percentuais de acordo com as respostas dadas às questões propostas no questionário citado. Cite
em materiais e métodos que gráficos serão elaborados.... utilizando o software....
Nessas questões, procurou‐se abordar a viabilidade e representatividade da atividade
proposta segundo a opinião de alunos de graduação de Ciências Biológicas. Isso é material e
método!
Todas as questões foram analisadas sob quatro parâmetros e suas respectivas justificativas.
Na primeira questão, os licenciandos foram perguntados sobre a possibilidade de se
realizar uma atividade como a proposta neste trabalho, no que se refere à logística envolvida na
realização de uma visita de campo. A maior parte dos investigados considera muito pouco viável
(Figura 1), pois existem muitas barreiras logísticas e burocráticas para sair com os alunos do
ambiente formal (sala de aula) para o não‐formal (campo). Para os futuros docentes, é preciso
apoio financeiro para aluguel de ônibus e autorização prévia dos pais dos alunos para que estes
possam participar da atividade fora da escola. Além disso, os licenciandos consideram que a
equipe pedagógica da escola deverá atuar efetivamente na execução desta atividade, o que pode
não acontecer na prática.

Você considera viáveis as atividades desenvolvidas com alunos em
espaços não formais?
10%
30%

Sim
Muito pouco
Não
Não respondeu
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Figura 1: Gráfico referente à questão 1 do questionário Sugiro retirar a questão do título do
gráfico e deixá‐la apenas como legenda – para todos os gráficos.
Na questão 2, os investigados responderam se consideram possível obter ensino e
aprendizagem em ambientes não‐formais. Mais uma vez, a maior parte dos investigados
considera que práticas pedagógicas em espaços não‐formais contribuem para o processo de
ensino‐aprendizagem (Figura 2), haja vista os alunos poderem contemplar os conteúdos sob uma
ótica diversificada. Essa perspectiva trazida pelos investigados é bastante significativa nesse
trabalho, pois considera que as aulas de campo em espaços não‐formais, além de relevantes para
o ganho cognitivo referente à aprendizagem dos conteúdos de Ciências/ Biologia, podem
contribuir para a formação de valores e atitudes, que possibilite colocar em prática os
conhecimentos construídos nessas aulas. Parte‐se do pressuposto que “se o aluno aprender
sobre a dinâmica dos ecossistemas, ele estará mais apto a decidir sobre os problemas ambientais
e sociais de sua realidade” (COIMBRA e CUNHA, 2007, p. 4).

Você acredita que pode haver ensino e aprendizagem em ambientes
não formais?
20%

Sim
Pouco
Não
Não respondeu

80%

Figura 2: Gráfico referente à questão 2 do questionário
A terceira questão convidou os licenciandos a avaliar as contribuições dos diversos
espaços educativos durante as aulas de Ciência/ Biologia. As repostas dessa questão foram
unânimes em afirmar que os diversos espaços educativos agregam contribuições positivas para
os alunos (Figura 3), pois permitem contextualizar os conteúdos ministrados durante as aulas.
Com esses espaços, abre‐se também uma perspectiva de divulgação da ciência e tecnologia,
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sendo esta uma atividade que envolve a mídia, espaços não‐formais e a própria escola. Isso
remete diretamente a uma situação de alfabetização científica: no Brasil, o movimento de
reorientação curricular das ciências da natureza tem se voltado para a formação de cidadãos que
sejam cientificamente alfabetizados e capazes de se posicionarem frente ao desenvolvimento
científico e tecnológico da sociedade contemporânea. Para dominar os conhecimentos de
Ecologia e usá‐los de forma eficaz na prática social, é necessário que o aluno compreenda o
conhecimento científico. Nesse sentido, surge um grande desafio para os professores de Biologia
que é formar um aluno capaz de aprender continuamente a linguagem científica e fazer uso
prático dessa linguagem.
Como você avalia as contribuições dos diversos espaços
educativos para o processo de ensino- aprendizagem?
Positivas
Negativas
Não sabe
Não respondeu

100%

Figura 3: Gráfico referente à questão 3 do questionário Sugiro retirar esse gráfico, tendo em
vista que apenas uma resposta está evidenciada nele.
A quarta e última questão volta a investigação para a prática dos futuros professores de
Ciências/ Biologia. A questão procurou saber se os licenciandos se veem, enquanto docentes,
utilizando os espaços não‐formais em suas aulas. A maioria assinalou a possibilidade de fazer uso
da ação didática proposta neste trabalho (Figura 4). Entretanto, colocam a falta de apoio logístico
à atividade, por parte da escola, como entrave à realização da mesma. Ou seja, os licenciandos
creem que não dependem somente de sua iniciativa, mas de toda uma estrutura para incorporar
os espaços não‐formais em sua prática docente.
Você se vê, enquanto docente, utilizando os espaços não formais
em suas aulas?
10%
30%

60%
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Figura 4: Gráfico referente à questão 4 do questionário
É possível percebermos que os licenciandos constituintes da amostra da pesquisa
consideram a educação em espaços não‐formais uma medida eficaz na contextualização do que é
apresentado nas aulas teóricas nas escolas. Contudo, as respostas evidenciam uma preocupação
acerca de como agregar essa prática ao dia a dia, uma vez que muitas escolas não oferecem
estrutura e apoio necessário para viabilização dessas atividades. Dentre as dificuldades dessas
atividades podemos citar, ainda: transporte, recurso financeiro dos alunos e escola, tempo,
burocracia, agendamento, interesse dos alunos, pessoal qualificado para orientação, etc.
Portanto, a participação de alunos em atividades em espaços não‐formais e a forma
dinâmica como acontecem são vistas como positivas pelos licenciandos pois, para eles,
caracterizam‐se como lúdicas e prazerosas. É possível perceber que nessas aulas a
interdisciplinaridade, proposta nos PCN's (1997), pode ser facilmente trabalhada ao associarmos
todos os conceitos básicos trabalhados em Ecologia ao contexto no qual o aluno está inserido no
seu dia a dia. Este é mais um fator que vem reforçar a importância dessas aulas para estudantes
da educação básica. Nessas aulas, a questão metodológica, a abordagem dos temas e conteúdos
científicos apresentados por meio de diferentes recursos, e as estratégias e dinâmicas, podem
contribuir para o aprendizado. (sugiro fazer a citação de Vieira et al 2005 corretamente ‐
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=s0009‐67252005000400014&script=sci_arttext)
CONCLUSÃO
A educação, enquanto processo, pode ser compreendida como uma atividade de ensino e
aprendizagem que acontece durante toda a nossa vida e em todos os lugares. Assim, os espaços
não‐formais como museus, laboratórios, aquários, zoológicos, jardins botânicos, dentre outros,
podem ter um papel fundamental nesse processo, uma vez que, por se tratar de instituições que
não se vinculam as formalidades da escola, podem trabalhar com o conhecimento sem as
exigências legais que as atividades educativas escolares requerem.
Os resultados obtidos evidenciam que, a atividade proposta neste trabalho é viável e de
importância relevante para o processo de ensino‐aprendizagem, uma vez que a educação não‐
formal tem ainda um enorme potencial a ser explorado, principalmente no que diz respeito à
sua capacidade de motivar o aluno ao aprendizado e principalmente, de despertar o interesse do
jovem pela ciência, especialmente pela biologia.
Esperamos que esta proposta entusiasme os professores do ensino básico para que
utilizem mais dessas aulas não‐formais no seu planejamento e encorajem os novos docentes, a
fim de motivar e melhorar a qualidade do ensino.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo verificar os desafios na
implantação do programa Ciência sem Fronteiras no
Estado do Tocantins. Para tal, utilizou‐se como
metodologia,
pesquisa
bibliográfica,
pesquisas
documentais na base de dados do painel de controle do
programa Ciência sem Fronteiras e entrevista com a
coordenadora
institucional
do
programa
na
Universidade Federal do Tocantins. Identificou‐se como
principais desafios na implantação do programa a falta

de instrumentos de informação e acompanhamento de
candidatos aprovados, atraso no cumprimento do
calendário acadêmico em virtude de greves trabalhistas,
não aproveitamento da disciplina cursado no país
parceiro devido ao não atendimento conteúdo
programático e exigência de um segundo idioma.

PALAVRAS‐CHAVE: Ciência, Fronteiras, Tocantins, Desafios.

CHALLENGES IN IMPLEMENTATION OF SCIENCE PROGRAM WITHOUT FRONTIERS IN THE STATE
OF TOCANTINSABSTRACT
This study aims to determine the challenges in
implementing the Science without Borders program in
the state of Tocantins. To this end, we used as a
methodology, literature review, literature searches in
the database of the control panel of Science Without
Borders program and interview with the institutional
coordinator of the program at the Federal University of

Tocantins. Been identified as major challenges in the
implementation of the program the lack of information
tools and tracking candidates, delay in achieving the
academic calendar due to labor strikes, do not use the
routed discipline in the partner country due to
noncompliance with program content and requirement
a second language.

KEY‐WORDS: Science, Frontiers, Tocantins, Challenges.
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DESAFIOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO
TOCANTINS

INTRODUÇÃO
O Estado brasileiro desde meados da década de 1990 vem passando por reconhecido
processo de desenvolvimento econômico, o que despertou sobre diferentes aspectos o interesse
internacional pelo país. Muito embora no Brasil a crise financeira e econômica de 2008 fora
superada de forma mais rápida do que outras em países industrializados, o país ainda é
extremamente dependente da exportação de commodities, passando ainda por um processo de
desindustrialização, o que reduz imponentemente as exportações de produtos com maior valor
agregado. Neste sentido, pode‐se dizer que, no geral, a indústria brasileira não é competitiva aos
países desenvolvidos, onde podemos citar como ponto negativo “[…] déficits na educação, nas
formações profissional e acadêmica e na sua insuficiente internacionalização” (MULLER, 2013, p.
47).
Observa‐se que a minimização da competitividade das empresas brasileiras está
relacionada com os problemas da educação superior brasileira, principalmente no que se refere à
educação científica e tecnológica, no desenvolvimento de profissionais para atuarem no âmbito
empresarial, de modo a desenvolver bens de maior valor agregado. Sendo assim, necessita‐se de
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da educação.
O ensino superior brasileiro, a partir dos anos 2000 passou a contar com um conjunto de
investimentos voltados a reestruturação e expansão das universidades, incluindo ainda o
desenvolvimento do ensino tecnológico. Novas universidades e institutos federais de ensino
foram criados, assim como, volume e valores de bolsas de graduação e pós‐graduação foram
ampliados, bem como, a quantidade de cursos de mestrado e doutorado. Neste cenário,
programas de mobilidade acadêmica foram criados, entre eles o programa Ciência sem
Fronteiras, que visa buscar o aprimoramento das pesquisas em diversas áreas (SANTOS JUNIOR,
2012).
Até então, a internacionalização, ou melhor, as ligações com sistemas de ensino superior
estrangeiros, seguiram até poucos anos atrás duas lógicas e dois modelos: na primeira etapa,
procurou‐se ajuda internacional para a construção de universidades e institutos. No segundo
modelo, procurou‐se qualificar cientistas no exterior (MULLER, 2013).
O Programa Ciência sem Fronteiras foi lançado em 13 de dezembro de 2011, através do
Decreto de Lei nº 7642. É um programa que busca promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio
do intercâmbio e da mobilidade internacional (BRASIL, 2014).
O Brasil como economia emergente, através desta política de incentivo a formação de
pesquisadores, busca inserir‐se no competitivo mercado do conhecimento e ascender
economicamente através da melhoria na qualidade da sua produção de conhecimento (SILVA,
2012).
O programa Ciência sem Fronteiras possibilita que estudantes de cursos de graduação,
tecnológico e pós‐graduação cursem parcialmente ou totalmente seus estudos em universidades
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estrangeiras. Segundo Souza e Felippe (2013) este programa governamental “vem com a
proposta de intercâmbio e mobilidade internacional, para a consolidação e expansão de ciência e
da tecnologia para acréscimo da competitividade e inovação brasileira”.
O programa tem como objetivos investir na formação de pessoal altamente qualificado
nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento;
aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em instituições de
excelência no exterior; promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela
abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; ampliar o
conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas; e atrair jovens talentos científicos
e investigadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil (BRASIL, 2014).
Muller (2013, p. 47) cita as prioridades da política pública brasileira de
internacionalização:
fortalecimento da pesquisa aplicada; incentivo à transferência de tecnologia (entre suas
próprias instituições de pesquisa, mas também com instituições estrangeiras);
aprendizagem a partir dos modelos bem sucedidos de transferência de tecnologia e
aquisição do processo de conhecimento necessário; aumento do número de cientistas
nas áreas de matemática, informática, ciências naturais e tecnologia; aumento do
número de pessoal com formação internacional; aumento e fortalecimento das redes
internacionais de pesquisa e desenvolvimento.

O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover
intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós‐graduação façam estágio no exterior
com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à
tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar
no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias
definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas
recebam treinamento especializado no exterior (BRASIL, 2014).
O programa estabelece algumas áreas que serão atendidas pelo mesmo, são elas:
engenharias e demais áreas tecnológicas; ciências exatas e da terra; biologia, ciências
biomédicas e da saúde; computação e tecnologias da informação; tecnologia aeroespacial;
fármacos; produção agrícola sustentável; petróleo, gás e carvão mineral; energias renováveis;
tecnologia mineral; biotecnologia; nanotecnologia e novos materiais; tecnologias de prevenção
e mitigação de desastres naturais; biodiversidade e bioprospecção; ciências do mar; indústria
criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação); novas
tecnologias de engenharia construtiva; e formação de tecnólogos (BRASIL, 2014).
As restrições de áreas de atendimento do programa são pontos de debate e críticas entre
pesquisadores da política pública em estudo. Nesta discussão, Silva (2012, p. 05) menciona que
“[…] o que se observa é que as questões de justiça social, de dignidade humana e
responsabilidade/compromisso público com as questões sociais, as quais também devem ser
preocupação da Educação Superior, não estão em pauta quando se fala em pesquisas
educacionais e financiamento e incentivo a essas pesquisas”.
Diante das análises que Muller (2013, p. 47) faz sobre a política pública do tema em
estudo e afirma “o programa Ciência sem Fronteiras é […] uma operação centralizada, política e
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conduzida pelo governo, na qual as universidades só têm participação ativa no momento da
implementação”.
Considerando que o “ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios:
definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções,
implementação e avaliação” (SOUZA, 2006, p. 29). Este trabalho realiza um estudo da política
pública de educação, Ciência sem Fronteira, de forma mais especifica objetiva‐se verificar os
desafios na implantação do programa Ciência sem Fronteiras no Estado do Tocantins.
Santos Junior. (2012, p. 349) aponta em seus estudos que o programa em análise traz
consigo uma série de contratastes: “segregação de áreas, alto custo relativo e social,
incompatibilidade com a estrutura de ensino e pesquisa nacional, falta de garantia dos resultados
tendo em vista a possibilidade de fixação dos estudantes e pesquisadores no exterior”.
Com relação ao desenvolvimento do programa, alguns pontos devem ser observados,
entre eles, a manutenção e controle dos critérios de oferta de bolsas, para que os melhores
estudantes tenham acesso ao programa; a assistência por parte do governo aos acadêmicos e
pesquisadores em países estrangeiros, considerando o desenvolvimento e evolução da imagem
positiva do país em outras nacionalidades, relacionamento dos gestores os cidadãos; órgãos
reguladores; demais níveis e esferas do setor público; setor privado; enfim, com toda a
sociedade. (SOUZA e FELIPPE, 2013)
Pontos positivos do programa são apresentados por Morosini, Bertinatti e Golembiewski
(2013), revelam que a demanda do Ciência sem Fronteiras tem aumentando de forma acentuada,
e constitui‐se um motivo inovador para a permanência do estudante no curso de graduação e na
qualificação dos seus participantes. Ainda amplia‐se a visão de mundo do sujeito que,
consequentemente, interfere na sua futura atuação profissional, contribuindo assim para o
crescimento do país em contexto de micro e macro atuação.
Por outro lado desafios precisam ser enfrentados para melhor desenvolvimento do
programa Ciência sem Fronteiras, Muller (2013, p. 52) cita:
a estratégia do governo brasileiro e o programa Ciência sem Fronteiras precisam ser
complementados por estratégias desenvolvidas pelas Universidades e estar mais
entrosados com elas. É preciso haver paralelamente às grandes agências estatais um
maior número de assessorias de relações internacionais capacitadas nas Universidades,
cujas atividades estejam ancoradas numa concepção abrangente de internacionalização
e que recebam o apoio sistemático e a garantia das diretorias universitárias.

Outro desafio a ser enfrentado refere‐se à permanência dos estudantes no programa,
ocasionado pela vontade dos estudantes de retornar ao Brasil antes de completar o período pré‐
estabelecido do programa; a dificuldade de adaptação no novo país; saudade dos familiares e amigos;
e da rotina do Brasil. (MOROSINI, BERTINATTI e GOLEMBIEWSKI, 2013)

MATERIAIS E MÉTODOS
De modo a verificar os desafios na implantação do programa Ciência sem Fronteiras no
Estado do Tocantins utilizou‐se a seguinte metodologia.
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Inicialmente para a pesquisa bibliográfica sobre mobilidade acadêmica,
internacionalização do conhecimento e Programa Ciência sem Fronteiras utilizou‐se de artigos
científicos e sítios eletrônicos oficiais do Governo Federal. Em seguida, foi realizada uma pesquisa
documental junto à base de dados do painel de controle do programa Ciência sem Fronteiras,
disponível no endereço eletrônico do mesmo, e por último, fez‐se um estudo de caso da
implantação do programa na Universidade Federal do Tocantins (UFT), instituição no estado com
maior número de bolsas recebidas por estudantes, aproximadamente 93% das bolsas.
Para coleta de dados realizou‐se uma entrevista, com roteiro semiestruturado, com a
coordenadora institucional do Programa Ciência sem Fronteiras da UFT, que também é
responsável pela Diretoria de Assuntos Internacionais‐DAI. Colaborou igualmente com a
entrevista outra servidora lotada na DAI, que atua no programa Ciência sem Fronteiras desde a
fase inicial de implantação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base na entrevista realizada com as junto as responsáveis pelo programa Ciência sem
Fronteiras na Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi possível obter os resultados que
seguem apresentados e discutidos nos parágrafos seguintes.
O programa Ciência sem Fronteiras foi instituído pelo Decreto nº 7642, de 13 de
dezembro 2011, em seguida as instituições que manifestaram interesse em participar assinaram
um termo de adesão. Desde então, a forma de inserção ocorre por meio de edital lançado em
endereço eletrônico do programa ebm que as vagas são oferecidas por meio de bolsas do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A forma de seleção dá‐se por ampla
concorrência.
Desde a fase inicial de instituição do programa o mesmo vem passado por algumas
modificações em seu processo de operacionalização e implantação, devido às dificuldades que
foram encontradas. Cita‐se, primeiramente, a dificuldade interna que a coordenação institucional
da UFT tinha em acompanhar os processos de aprovação dos candidatos da Universidade, pois o
processo de inscrição ocorre da seguinte maneira: o estudante faz a inscrição no sítio do Ciência
sem Fronteiras e em seguida a Instituição de Ensino Superior (IES), por meio do representante no
programa, realiza a homologação da inscrição dos candidatos conforme requisitos pré‐
estabelecido.
No entanto, depois deste processo a coordenação institucional na universidade não tinha
acesso aos processos dos estudantes e a relação de aprovados, o que dificultava o
acompanhamento do programa, pois o aluno depois de aprovado mantém relação direta com as
instituições de fomento, sem a intervenção da Instituição de Ensino Superior (IES). Deste modo, a
universidade recebia a informação dos alunos aprovados apenas quando os mesmos informavam
os coordenadores institucionais, procedimento não obrigatório. A partir de então, para
minimizar esta dificuldade de acompanhamento a UFT estabeleceu um método em que os alunos
após terem recebido o aceite da Capes ou CNPq deveriam preencher um formulário online antes
de se afastar da instituição. No entanto, como este problema era recorrente em todas as
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instituições e estavam atrapalhando o acompanhamento do programa, logo depois, o sítio
eletrônico do programa possibilitou ao coordenador institucional acompanhar a execução deste
procedimento.
O atraso no cumprimento do calendário acadêmico, em virtude de greves trabalhistas,
ocasionou outro desafio, pois o aluno teria de se apresentar no país parceiro antes de ter
concluído o semestre letivo. A UFT visando resolver este problema, buscou‐se por meio de
acordo entre coordenador, professor e estudante, flexibilizar a finalização da disciplina,
antecipando ou postergando atividades. No entanto, houve casos em que não restava ao aluno
outra opção, senão o trancamento da disciplina.
O aproveitamento da unidade curricular cursada na instituição parceira tornou‐se um
problema bastante recorrente, pois a disciplina cursada na modalidade de intercâmbio, muitas
vezes, não atende totalmente o conteúdo programático requisitado na disciplina. O que faz com
que aluno curse em seu país de origem a disciplina de forma parcial ou total. A coordenadora
institucional informou que este problema acontece devido às instituições parceiras não seguirem
os planos de trabalho. Os professores da UFT com seus devidos alunos estão elaborando planos
de trabalho mais detalhados.
De acordo com a coordenadora institucional do Ciência sem Fronteiras, um desafio
enfrentado na continuidade do programa do Brasil inteiro foi a exigência de um segundo idioma,
em que os alunos não estavam preparados. Devido ao não atendimento a este requisito, houve
casos de estudantes serem remanejados entre instituições parceiras para que o programa
cumprisse as metas estipuladas. Para minimizar esta problemática o Governo Federal instituiu,
por meio de uma iniciativa Ministério da Educação (MEC)/Capes o curso de inglês My English
Online – MEO. Além disso, fomentou a criação de núcleo de idiomas nas universidades visando
preparar os estudantes para testes de idioma.
A Tabela 1 apresenta as metas do programa por modalidade que devem ser alcançadas
até o ano de 2015. Vale ressaltar que o mesmo busca ainda atrair pesquisadores do exterior que
queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros.
Tabela 1: Metas a serem alcançadas por modalidade até 2015
Modalidade
Doutarado Sanduíche
Doutorado Pleno
Pós‐doutorado
Graduação Sanduíche
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior
Atração de Jovens Talentos (no Brasil)
Pesquisador Visitante Especial (no Brasil)
Total

Número de Bolsas
15000
4500
6440
64000
7060
2000
2000
101000

Fonte: (BRASIL, 2014)

A meta total estipulada para o ano de 2013 no programa Ciência sem Fronteiras foi de 45
mil bolsas, cumpriu‐se no acumulado do ano 98% da meta (44094 bolsas). Até o ano
mencionado, o Estado do Tocantins contribuiu com percentual de 0,21% (94 bolsas), destas, 87
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(oitenta e sete) bolsas foram auferidas por estudantes da UFT, 02 (duas) por estudantes Centro
Universitário Luterano de Palmas (ULBRA), 02 (duas) por estudantes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) e as demais estão em atualização e/ou não
foram informadas no site do programa.

Figura 1: Total de Bolsas Implementadas em relação a Meta acumulada para o Ano de 2013
Fonte: (BRASIL, 2014)

Diante dos dados da Figura 2 as entrevistadas mencionaram que consideram a
participação do Estado do Tocantins progressiva, principalmente com relação UFT. No início do
programa os desafios foram mais intensos, devido a barreiras culturais, falta de informação dos
alunos, não proficiência em segundo idioma, não atendimento aos requisitos de participação,
como realização da prova do Enem com resultado satisfatório e ainda, deve‐se considerar que
nem todos os cursos são participantes. Inclusive as entrevistadas mencionaram que um dos
motivos da baixa participação de estudantes da UFT e também de outras instituições do estado
se deve a restrição de alguns cursos, e alegam que o número de participantes pode vir aumentar
se cursos das áreas humanas forem incluídos no programa.

Figura 2: Distribuição de Bolsas Implementadas por Instituição de Origem ‐ Tocantins
Fonte: (BRASIL, 2014)
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Figura 3: Distribuição de bolsas implementadas por modalidade – Tocantins – Fundação
Universidade Federal do Tocantins
Fonte: (BRASIL, 2014)

A Figura 3 apresenta a distribuição de bolsas implementadas por modalidade na
Universidade Federal do Tocantins. Do total de 87 (oitenta e sete) bolsas recebidas por estudante
da UFT, 82 (oitenta e duas) foram destinas a graduação sanduíche no exterior, 02 (duas) para
doutorado sanduíche no Exterior, 01 (uma) doutorado no exterior e 02 (duas) para pós‐
doutorado no exterior.
Foi possível constatar, por meio da entrevista, que a UFT utiliza como meios de divulgação
do programa entre os alunos a página eletrônica do portal do aluno, página eletrônica
institucional, página eletrônica da Diretoria de Assuntos Internacionais‐DAI, página da UFT no
Facebook, página eletrônica pessoal dos servidores da DAI, distribuição de folders, divulgação em
sala de aula, além do próprio trabalho de incentivo dos coordenadores de curso. As
entrevistadas, salientaram ainda, que o programa possui forte divulgação a nível nacional, além
de reportagens veiculadas nos jornais locais. No entanto, a instituição ainda não realizou
nenhuma entrevista/enquete para verificar o grau de conhecimento que os alunos possuem a
respeito do programa.

CONCLUSÃO
Após estudos e informações obtidas, conclui‐se que o programa Ciência sem Fronteiras
representa uma importante política pública de mobilidade acadêmica e de internacionalização do
conhecimento, com reflexos potenciais diretos no desenvolvimento não só da ciência, mas no
acréscimo da competitividade e da inovação brasileira.
Apesar da pouca participação do estado do Tocantins no desenvolvimento do programa,
nota‐se que o objetivo do mesmo de aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de
vários níveis em instituições de excelência no exterior está sendo cumprido.
Fica evidente que sua efetividade poderá ser verificada em diferentes campos do
conhecimento científico e que seus desdobramentos poderão ser observados com maior vigor na
inovação e na produtividade do trabalho, o que certamente significará o aumento da
competitividade.
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Entretanto, verifica‐se no estado do Tocantins algumas dificuldades na implementação do
da política pública em estudo, que, indutivamente, acredita‐se que também são dificuldades
comuns nos demais entes federativos. Essas dificuldades se configuram no que se chamou de
desafios.
Identificou‐se como principais desafios na implantação do Programa Ciência sem
Fronteiras no Tocantins, mais especificamente, na Universidade Federal do Tocantins, a falta de
instrumentos de informação e acompanhamento de candidatos aprovados; atraso no
cumprimento do calendário acadêmico em virtude de greves trabalhistas, impossibilitando o
estudante de terminar o semestre letivo antes de se ausentar para participar do programa; não
aproveitamento da disciplina cursado no país parceiro, devido ao não atendimento conteúdo
programático; e exigência de um segundo idioma.
Por fim, é importante ressaltar que foram desenvolvidos instrumentos, tanto pela
Universidade Federal do Tocantins, quanto pela coordenação geral do programa, para minimizar
as dificuldades encontradas no decorrer da implantação do programa em estudo no Tocantins.
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RESUMO
Com a publicação da Lei nº 11.892, é instituída
oficialmente a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e com isso novos padrões para o
ensino‐aprendizagem são criados, exigindo um novo
modo de agir do docente nesse inédito contexto
educacional. O presente artigo busca discutir o perfil
deste docente tendo em vista esta nova
institucionalidade surgida como a criação dos Institutos
Federais. Inicialmente, iremos discutir a nova
institucionalidade, tomando como referência Pacheco
(2010) e os documentos norteadores do MEC (2008). Em
momento posterior, descreveremos o atual quadro

desta pesquisa, que está inserida no Projeto de Iniciação
Científica (PIBICT) “Perfil Docente no Instituto Federal
de Roraima: Um Estudo a Partir da Nova
Institucionalidade”.
Por
fim,
discutiremos
as
possibilidades de aprofundamento da pesquisa.
Pretende‐se com isso fomentar a discussão acerca do
perfil docente frente às novas demandas institucionais
dos Institutos Federais, o modo de atuar do professor,
sua formação, seu conhecimento ou desconhecimento
das novas exigências formuladas com esta nova
institucionalidade.

PALAVRAS‐CHAVE: ifrr, institucionalidade, educação profissional, docente.

TEACHING PROFILE AT FEDERAL INSITUTE OF RORAIMA: A STUDY FROM THE NEW
INSTITUTIONALISM
ABSTRACT
With the publication of Law No. 11,892, is officially
will describe the current frame of this research, which is
established the Federal Network of Vocational
embedded in the design of Scientific Initiation
Education, Science and Technology and with that new
"Teaching Profile at the Federal Institute of Roraima: A
standards for teaching and learning are created , thus
Study From the New Institutionalism ". Finally, we
requiring a new way of acting from the teacher in this
discuss the possibilities for further research. The aim of
unprecedented educational context. This paper
this foster discussion about teaching profile view of the
discusses the profile of teachers in view of this new
new institutional demands of Federal Institutes, the
institution emerged as the creation of Federal
way the teachers act, their training, their knowledge or
Institutes. Initially, we will discuss the new
ignorance of the new demands created with this
institutionalism, with reference Pacheco (2010 ) and the
institutionalism.
guiding documents of the MEC (2008 ). Thereafter, we
KEY‐WORDS: ifrr, institutionalism, professional education, teacher.
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PERFIL DOCENTE NO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA: UM ESTUDO A PARTIR DA NOVA
INSTITUCIONALIDADE

INTRODUÇÃO
Em 29 de dezembro de 2008, segundo a Lei nº 11.892, institui‐se oficialmente Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando assim os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia. Para tanto, foram elaborados novos padrões, conceitos e
perspectivas no que concerne à educação inserindo diferentes perspectivas de formação.
Ainda de acordo com a referida lei, uma nova proposta de ensino é prevista, visando
abranger diferentes níveis de ensino (médio, superior, pós‐graduação) e modalidades. Pacheco
(2010) aponta alguns objetivos a serem traçados com essa nova institucionalidade:
Derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência
e a cultura na perspectiva da emancipação humana deve ser um dos objetivos
fundantes dos Institutos. (...)Temos de construir uma instituição inovadora ousada com
um futuro em aberto e capaz de ser um centro irradiador de boas práticas, articulando‐
se com as redes públicas de educação básica. (p.02)

Já no artigo 2º da Lei 11.892, define‐se os Institutos Federais como instituições de
educação superior, básica e profissional, com características pluricurriculares e multicampi,
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino. Uma vez que abrange uma gama educacional extensa, a expectativa depositada no
corpo docente de tal instituição é maior, a fim de corresponder e ser hábil em cumprir o que lhe
é exigido.
Durante a formação básica do professor, lhe são repassados conhecimentos pertinentes
à sua prática acadêmica. Ao estar diante desses novos modelos de ensino, o fazer pedagógico
que conhece é posto em prova, levando este a repensar sua prática educacional e ampliar sua
didática, e descobrindo meios de lidar com as adversidades vindas com este novo cenário.
A gama de assuntos e possibilidades que esta discussão acarreta é infinita e não é
ambicionado, com esta breve artigo, esgotar este tema, mas é papel do pesquisador contribuir
com a ampliação e estudo de temáticas relevantes, buscando responder questionamentos,
levantar hipóteses e acima de tudo, contribuir, na medida do possível, para o saber acadêmico.
Diante destas reflexões, busca‐se nestas linhas fomentar uma discussão de cunho
bibliográfico, contribuindo para este campo ainda escasso em materiais. São necessárias
iniciativas que enriqueçam a área e contribuam significativamente para sua melhoria.
MATERIAIS E MÉTODOS
Conforme explicitado anteriormente, este artigo é fruto de uma pesquisa inserida no
Projeto de Iniciação Científica “Perfil Docente no Instituto Federal de Roraima: Um Estudo a Partir
da Nova Institucionalidade”, dividido em três etapas:
1) Levantamento bibliográfico mais aprofundado sobre o estado da arte referente ao tema
proposto: nesta etapa será realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema e sobre a
legislação pertinente à nova institucionalidade dos institutos federais. Intencionamos nesta etapa
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produzir textos acadêmicos para fins de publicação sobre a nova institucionalidade e sobre o
perfil docente exigido nos Institutos Federais. A partir desta pesquisa bibliográfica, serão
elaborados os instrumentos a serem utilizados na fase 2 do projeto.
2) Coleta de dados: aplicação dos instrumentos elaborados na etapa 01 e coleta de informações
sobre o perfil docente juntos aos setores responsáveis por estas informações.
3) Análise dos dados e publicação dos resultados: análise da coleta inicial de dados a partir da
análise de conteúdo (BARDAN, 2011) e análise do discurso (BAUER, 2002) para fins de publicação.
Atualmente, estamos em fase de construção da primeira etapa e pretendemos, neste
espaço, discutir esta nova institucionalidade. Entendemos que assim será possível construir
instrumentos de coletas que nos favoreçam a entrada no campo de pesquisa, que é a nossa
instituição.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Discussões iniciais sobre a institucionalidade
Em 1909, foram construídas as primeiras escolas de artífices, destinadas à
profissionalização e capacitação de pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho
(OTRANTO, 2010, p. 89). Desde 1909, 105 anos se passaram, mas a preocupação em capacitar o
cidadão ainda persiste, obviamente adequada às necessidades de cada época.
O surgimento dos institutos federais no Brasil tem, entre suas justificativas, a proposta de
ser um modelo inovador de educação, também visando a profissionalização e formação do
indivíduo, não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida. Com a promulgação da Lei nº
11.892, de dezembro de 2008, um novo modelo educacional é instaurado e uma nova
institucionalidade surge. Contudo, como entender esta institucionalidade?
Ao longo dos 105 anos passados entre a escola de artífices e os institutos federais, o
entendimento da formação do indivíduo se refinou, abarcando conceitos e valores mais
complexos e voltados para sua qualificação. Para tanto, o que antes era destinado a cidadãos
“maiores de idade”, hoje é aplicado a jovens a partir do ensino médio, com idades entre de 14,
15 anos.
Ao oferecer essa gama de áreas e campos de atuação a pessoas das mais diferentes
idades e contextos, é necessário que se entenda como construir o saber e como orientar
adequadamente, compreendo tanto a linguagem do mais jovem como do mais experiente e
assim, conectar‐se realmente a este aluno.
A lei nº 11.892/08 criou 38 IFETs, com a finalidade de ofertar educação profissional e
tecnológica em todos os níveis e modalidades e promover a integração e a verticalização
da educação profissional, desde a educação básica até a educação superior, otimizando a
infra‐estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Segundo a
legislação que o instituiu, o Instituto Federal deve constituir‐se como centro de
excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em
particular e qualificar‐se como referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
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instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização aos
docentes ‐ Lei 11.892/08, art. 6º.
O texto legal também destaca que o IFET se propõe a realizar e estimular a pesquisa
aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo, e promover a
produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais. Deve, ainda,
orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a partir de mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural, em cada Instituto
Federal (Ibid.). (OTRANTO, 2010, p. 12)

Compreendemos esta nova institucionalidade como uma proposta que visa abranger os
variados níveis de ensino (médio, superior e pós‐graduação) e modalidades, de modo exemplar e
que contemple a formação integral do indivíduo. Junta‐se, com isso, as propostas voltadas ao
trabalho e educacional de modo a construir esse sujeito integralmente.
É preciso aliar de maneira una, e não unilateral a educação e o trabalho, proporcionando
que a formação seja completa e que contemple como foco principal a emancipação do
homem e da sociedade em que ele está inserido. Somente o homem, no pleno uso e
desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais, físicas e técnicas é capaz de
transformar seu entorno. (NICOLODI, 2008, p. 46)

A partir desta compreensão e em virtude da insuficiência de estudos percebida, é preciso
investir na construção de conhecimentos acerca da nova institucionalidade. Esta constitui‐se
como algo presente e relevante à educação nacional, uma vez que os institutos federais passam a
figurar como modelos educacionais de referência, vindo assim a estabelecer novas expectativas
sobre a qualidade do ensino brasileiro.
Parte integrante de um projeto de desenvolvimento nacional que busca consolidar‐se
como soberano, sustentável e inclusivo, a Educação Profissional e Tecnológica está
sendo convocada não somente para atender às novas configurações do mundo do
trabalho, mas, também, para contribuir com a elevação da escolaridade dos
trabalhadores e trabalhadoras em geral. (MEC, 2008, p. 08)

A formação do aluno, resultado final desta nova institucionalidade, deve ser reflexo da
aplicação e compreensão desse novo modo de ensino‐aprendizagem. Compreender a nova
institucionalidade, portanto, é o primeiro passo para que esta formação seja completa, atingindo
assim as expectativas depositadas na estrutura educacional vigente.
Discussões Iniciais Sobre o Perfil Docente
Como já dissemos anteriormente, este artigo corresponde às reflexões iniciais de um
projeto de pesquisa submetido em 2014 ao Programa de Iniciação Científica do IFRR – PIBCT. Por
esta razão, estamos, inicialmente, fortalecendo a discussão bibliográfica tanto da nova
institucionalidade quanto do perfil docente exigido e esperado para esta nova realidade.
Assim, discutiremos brevemente, aliados ao referencial teórico de Arroyo (2011) e Tardif
(2009), os conceitos de trabalho e perfil docente frente às novas demandas da educação
contemporânea e consequentemente frente à nova institucionalidade. Esperamos suscitar, com
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estas breves reflexões, um maior interesse acadêmico acerca da Rede Profissional de Educação,
considerada pelo governo Federal como pilar no desenvolvimento educacional brasileiro.
Com este redimensionar institucional, novas demandas também são colocadas ao fazer
docente. Como bem nos lembra Arroyo (2011): “A escola, a educação e os educadores seremos,
ou melhor, já estamos sendo, obrigados a nos redefinir, levados por esse movimento profundo
de transformação das relações de trabalho, o mesmo movimento que gera as greves e pressões
dos trabalhadores assalariados.” (ARROYO, 2011. p.45).
Nossa experiência, as leituras e os primeiros contatos com o campo de pesquisa, nos
revelam que é preciso que o professor dos institutos federais se coloque no interior de uma
dinâmica que envolve diversos agentes, práticas pedagógicas oriundas das Escolas Técnicas,
novas demandas institucionais, como a necessidade de fazer pesquisa e extensão, trânsito por
diversos níveis e modalidades de ensino, e um processo de formação continuado que fortaleça o
fazer docente
Não podemos esquecer que,
A organização do trabalho na escola é, antes de tudo, uma construção social contingente
oriunda das atividades de um grande número de atores individuais e coletivos que
buscam interesses que lhes são próprios, mas que são levados, por diversas razões, a
colaborar numa mesma organização. Portanto, é a ação e a interação dos atores
escolares, através de seus conflitos e suas tensões (conflitos e tensões que não excluem
colaborações e consensos), que estruturam a organização do trabalho na escola.
(TARDIFF e LESSARD, 2009, p.28)

Nesta dimensão, o aspecto da interação e o universo de sutilezas que marcam as
fronteiras das relações sociais, numa construção assimétrica e complexa, precisam ser levados
em consideração. É importante lembrar que ao tratarmos da docência, cuja natureza é o trabalho
sobre o Outro, não podemos perder o horizonte de que toda a atividade sobre, com e entre seres
humanos faz ressignificar em si mesmo o próprio conceito de interação.
Esta dimensão, consideramos, é raiz do trabalho e do perfil docente em todas as suas
particularidades e peculiaridades, e marca profundamente a compreensão sobre as formas
especificas de trabalho docente como “uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu
objeto de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo fundamental da interação
humana” (op. cit, p. 08)
O que vemos ocorrer nos últimos anos, a partir das grandes reformas educacionais
propostas no século XX, é uma necessidade de o professor ressignificar a sua prática pedagógica
cotidianamente. No caso dos institutos federais, adaptando‐se a um novo fazer institucional que
implica:
maior participação (gestão democrática, eleições, conselhos, colegiados e
descentralização autárquica), uma formação plural (que o possibilite transitar nos diversos níveis
e modalidade ofertados – do Ensino Médio à Pós‐Graduação, modelo presencial, a distância,
alternância), uma inserção mais concreta nos universos da pesquisa e da extensão acadêmica.
Em evento recente (Congresso Pedagógico Intercampi – 10 e 11 de abril de 2014) no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, gestores e professores reunira‐
se para discutir os rumos pedagógicos da Instituição. Em entrevista durante o evento, o atual
Reitor do IFRR, Ademar de Araujo Filho, afirmou que “A responsabilidade da Rede Federal de
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Educação configura‐se em promover a educação profissional e a formação para a vida. Nossa
missão é a transformação social e, sendo assim, estamos em constante transformação para nos
adequar às exigências da sociedade. Para conseguirmos cumprir tais metas, faz‐se necessário a
melhoria da gestão pedagógica.”. Nesta declaração, podemos perceber que estão embutidas
uma gama de responsabilidades, sobretudo ao professor, pedagógicas que ilustram a dinâmica
do momento que estamos vivenciando
Todo este espectro de mudança encontra referência nas principais mudanças ocorridas no
campo educacional na década de 90, que, além de garantir o acesso à educação, visavam
promover através dela a equidade social. Entende‐se, com isso, que:
A expansão da educação básica realizada dessa forma sobrecarregará em grande
medida os professores. Essas reformas acabarão por determinar uma reestruturação do
trabalho docente, resultante da combinação de diferentes fatores que se farão presentes
na gestão e na organização do trabalho escolar, tendo como corolário maior
responsabilização dos professores e maior envolvimento da comunidade. (OLIVEIRA,
2004, p. 1114)

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) está
vivenciando uma expansão histórica, visto que nos últimos oito anos (2003 a 2010), entregou à
população várias unidades das 214 (duzentas e quatorze) previstas nos planos de expansão
(Ramos, 2011). Essa expansão aliada à reforma educacional iniciada na década de 90, exige dos
professores EBTT (como são chamados os professores dos institutos federais – Educação Básica,
Técnica e Tecnológica) uma constante flexibilização e apropriação de novos saberes.
Isso se dá, principalmente, pelo fato de a Lei nº 11.892/08 de criação dos Institutos
Federais prever que cada instituto atue como instituição de educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e
tecnológica as diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008). Isso exige um movimento
vivo e dinâmico de (des)/(re) construção de saberes docentes, perfis e identidades.
A nossa pesquisa, em fase inicial, intencionará apreender estes movimentos de
redefinição do perfil docente frente à nova institucionalidade e às reformas educacionais. Espera‐
se, ao final dela, previsto para novembro de 2014, não só conhecer o perfil docente, mas
também relacioná‐lo ao complexo movimento de reconstrução identitária institucional que
estamos vivenciando.
CONCLUSÃO
Por ser um projeto educacional, em sua atual forma, inovador, a educação profissional
atendida nos institutos federais acarreta um nível de complexidade nunca antes visto. Agregar os
diferentes níveis de ensino (médio, superior, pós‐graduação) e modalidades em um único corpo
constitui‐se tarefa árdua e um desafio para aqueles que com ela lidam diretamente ou
indiretamente. A busca da compreensão da nova institucionalidade bem como entender o perfil
docente que nela atua é apenas um pequeno passo na real mudança advinda com essa inovação.
Intencionamos com este artigo, fomentar discussões e contribuir para uma área de
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pesquisa que infelizmente não possui tantos adeptos, através do estudo dessa institucionalidade
e do corpo docente atuante.
Para tanto, novas demandas são criadas para o docente, cabendo a este buscar conhecê‐
las e aplica‐las do melhor modo.
É pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, essencialmente, um
sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho coletivo e à ação crítica e
cooperativa, comprometido com sua atualização permanente na área de formação
específica e pedagógica, que tem plena compreensão do mundo do trabalho e das redes
de relações que envolvem as modalidades, níveis e instâncias educacionais,
conhecimento da sua profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do
trabalho, bem como dos limites e possibilidades do trabalho docente que realiza e
precisa realizar. (MEC, 2008, p.18)

Entende‐se assim que ao professor da Rede Federal são inseridas demandas que vão além
de sua formação inicial e que exigem um constante repensar sobre sua prática pedagógica de
modo a atender às exigências contemporâneas. Espera‐se que os próximos passos da pesquisa
nos possibilitem adentrar e conhecer melhor quem são os professores do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de Roraima e o que pensam acerca de si mesmo, da instituição e
da docência.
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RESUMO
Este artigo trata‐se de um estudo sobre o conhecimento
de química básica entre profissionais da estética capilar
da cidade de Palmas – TO. Baseia‐se na análise do grau
de conhecimento dos profissionais dessa área, acerca da
utilização de componentes químicos, que estão
presentes em produtos, nocivos à saúde humana e ao
meio ambiente. O estudo também visa destacar as
consequências da utilização inadequada de agentes
químicos presentes em produtos capilares, apresentar
os dados por meio de estatísticas, alertando para o
perigo da escassez de informação sobre tais agentes. A
metodologia utilizada abrange a pesquisa bibliográfica e

a aplicação de questionários, que serão analisados à luz
dos procedimentos da Análise de Conteúdo. Os
resultados mostram a inconsistência de profissionais da
área da estética capilar quanto ao conhecimento sobre
química básica, demonstrando a necessária melhoria no
ensino da mesma nos cursos de formação. Em relação
aos prejuízos ao meio ambiente, há conscientização,
porém, falhas a respeito das atitudes preventivas que
podem acarretar danos à natureza. Por meio deste
artigo evidencia‐se a necessidade de melhoria
educacional na área química dos profissionais atuantes
na estética capilar e da sociedade em geral.

PALAVRAS‐CHAVE: química básica, estética capilar, saúde, meio ambiente.

THE VISION OF PROFESSIONALS OF BEAUTY ABOUT CHEMISTRY HAIR: CHEMICAL AND
ENVIRONMENT KNOWLEDGE

ABSTRACT
This article is a study of the knowledge of basic
chemistry between professionals of capillary aesthetic in
the city of Palmas ‐ TO. Analyzes the degree of
knowledge of the professionals in this area, on the use
of chemical components of harmful products to human
health and the environment. The results show a lack of
knowledge about basic chemistry by professional of

capillary aesthetic improvement in teaching training
courses is required. On the environment, there is
awareness, however, failures on preventive actions that
may result in harm to nature. It Highlights the need for
improved education in chemistry of professionals
working in hair aesthetics and society in general.

KEY‐WORDS: basic chemistry, capillary aesthetic, health, environment.
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A VISÃO DE PROFISSIONAIS DA BELEZA SOBRE A QUÍMICA CAPILAR: CONHECIMENTO QUÍMICO
E MEIO AMBIENTE

INTRODUÇÃO

A humanidade vem buscando diferentes formas de mudar a aparência de seus cabelos,
desde os tempos mais remotos da humanidade, pois, “este componente da imagem pessoal
molda e valoriza o rosto, demonstra a personalidade do indivíduo e quando bem cuidado e
tratado aumenta a autoestima” (ARALDI; GUTERRES, 2005). Atualmente vemos uma variedade
muito grande de procedimentos estéticos disponíveis, e a Química esta presente em basicamente
todos, seja em uma simples modificação de estrutura (liso ao cacheado e vice‐versa) a
procedimentos revolucionários com propostas através de técnicas como a nanoqueratinização.
Esses tratamentos químicos são feitos com materiais comercializados pela indústria de
cosmetologia, que demonstra significativos avanços científicos e tecnológicos que por apelos
constantes da mídia e da indústria da beleza interessada em vender seus produtos e obter lucro,
estão comercializando tais produtos sem se preocupar com as consequências físicas que podem
gerar com a falta de conhecimentos de muitos profissionais da estética capilar sobre questões
básicas de Química. Além dos perigos eminentes, tanto para o cabeleireiro quanto para o cliente,
a falta de conhecimento também acaba limitando as habilidades e perpetuando a imagem que
ressalta a profissão do cabeleireiro relacionada com o senso comum (HALAL, 2012; KÖHLER,
2011).
Em relação aos conteúdos de química essenciais ao profissional da estética, há um déficit
educacional relacionado à muitos cursos oferecidos no mercado. A maioria aborda de forma
prática a vida do profissional, no desempenho de técnicas de beleza, mas limita‐se ao
desempenho dessas funções. No que tange ao conhecimento químico teórico, apenas cursos
superiores, passam a oferecer a didática necessária. Cursos profissionalizantes, que são os mais
procurados e acessíveis, negligenciam essa importante visão. Os cursos profissionalizantes em
sua maioria abordam corte, pintura, calorimetria, tingimento, alisamento, procedimentos que
envolvam produtos químicos, todos são abordados de maneira sucinta e prática a fim de
encaminhar rapidamente os profissionais ao mercado de trabalho. Ou seja, eles sabem realizar o
procedimento, mas não possuem domínio sobre o porquê e o como o procedimento ocorre.
Um profissional da área da estética e química capilar deve saber como reagir em relação a
possíveis acidentes químicos ocorridos em centros de beleza, como reações entre ácidos e bases,
composição química dos compostos, entender sobre os elementos químicos e suas diferentes
associações, para não só saber como relacionar um conteúdo prático com o dia‐a‐dia, mas
também associar o conhecimento adquirido para prevenir acidentes e passar segurança e
credibilidade ao consumidor. O profissional deve também está a par dos principais conceitos

utilizados na sua profissão, que muitas vezes parecem demasiado complicados e que não faz
muita diferença o seu tratamento, tais conceitos são: sal, base, ácidos, folículo, íons e etc, com o
objetivo de compreender seu exercício profissional como um todo e já adaptar a química ao seu
dia a dia, mesmo que só na teoria. Partindo do pressuposto que a prática aliada à teoria é a
melhor maneira de aprender e associar qualquer conteúdo teremos assim profissionais
conscientes do quanto a teoria é importante no seu dia a dia como cabeleireiro.
Elaborado por um grupo de estudantes do Ensino Médio Integrado do IFTO, Campus
Palmas‐TO, o artigo foi alimentado através de resultados obtidos por questionários aplicados à
profissionais da área a fim de sondar seus conhecimentos em química básica. A pergunta que
move o seguinte artigo é: “Qual é o entendimento dos cabeleireiros de Palmas‐TO, sobre a
Química da estética capilar?”. Outras questões também foram levantadas para complementar
nosso artigo, tais como: De que forma essas concepções podem influenciar nas práticas
profissionais dos sujeitos entrevistados? De que maneira o tema da Química da estética capilar é
presente nos cursos profissionalizantes?

MATERIAIS E MÉTODOS
No presente artigo utilizam‐se metodologias quantitativa e qualitativa. Esta opção busca
através dos dados qualitativos, resultantes das observações e das entrevistas, explicações
ampliadas dos dados quantitativos que foram coletados e analisados. Para ANDRADE (2003,
p.124), nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e
interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. A pesquisa, portanto, consiste nesse tipo de
analise, sem interferência, buscando a interpretação dos questionários e observações.
A amostra submetida à pesquisa compõe‐se de 30(trinta) pessoas entre cabeleireiros e
demais profissionais ligados à estética capilar, da cidade de Palmas‐TO, que por meio de
questionários (elaborados sem procedimentos técnicos e não validados) em estudos transversais
ou epidemiológicos, os quais permitem a obtenção de informações, de modo mais ágil e com
menor custo (BOYNTON; GREENHALGH, 2004), se dispusera livremente a participar da pesquisa.
As questões abordadas partiram de conhecimentos básicos de Química e sobre a interação dos
produtos químicos no meio ambiente e saúde humana. O questionário foi composto por
perguntas abertas e fechadas, de fácil compreensão, de acordo com a norma padrão da língua
portuguesa.
A análise dos dados lança mão da metodologia da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).
No tratamento dos dados foi utilizada a análise estatística, onde os resultados obtidos
apresentam‐se através de tabelas, analisando parte das questões respondidas pelos
entrevistados. Após a análise propriamente dita, orientada pelas hipóteses e referenciais
teóricos, os resultados foram tratados estabelecendo‐se as relações necessárias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a pesquisa utilizou‐se a amostra de 30 participantes, entre os sexos feminino e
masculino, profissionais da área da estética capilar. No questionário avaliou‐se nível de formação,
conhecimentos da química básica envolvendo elementos químicos, distribuição química,
comportamento e interação dos elementos e composição e concentração de produtos. Além
disso, questionou‐se sobre os efeitos de produtos ao meio ambiente e ao ser humano e o nível
de preocupação acerca dos possíveis riscos à saúde e à natureza. Com base nisso, apresentam‐se
os resultados após análise.

Gráfico 1 – Nível de formação dos profissionais entrevistados.
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Gráfico 2 – Quantitativo de profissionais que estudaram o conteúdo de química

Os gráficos 1 e 2 podem ser correlacionados, já que o nível de escolaridade é proporcional
ao conhecimento sobre Química dos profissionais da área, mostrando as mazelas do curso
profissionalizante, já que resalta o como a falta de conhecimento também limita as habilidades
que poderiam ser exploradas e fixa a imagem do cabeleireiro ao senso comum. Poucos são os
profissionais que possuem de fato um conhecimento sobre a profissão de um modo geral,
abordando desde procedimentos mais simples, até o como se faz uso da Química na profissão.

Gráfico 3 – Entendimento dos profissionais sobre a concentração de formol permitida pela
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Sabemos que o formol é um elemento muito perigoso, e que seu uso foi reduzido em
produtos de beleza. O gráfico 3, questionada quanto a quantidade de formol permitida por
produto, vemos que 50% dos entrevistados souberam responder ao questionamento e outros
50% responderam errado. Essa é uma das reclamações frequentes de clientes que acabam tendo
problemas ao fazerem procedimentos que utilizem produtos com formol, pois não estão cientes
que o formol pode provocar grandes problemas (desde a queda dos cabelos até o
desenvolvimento de câncer) e os profissionais também não fazem ideia e acaba acarretando em
danos irrecuperáveis, tanto para saúde dos clientes quanto para saúde do próprio profissional.
Por isso o presente projeto foca em conscientizar sobre tais problemas, tanto aos profissionais
quanto aos clientes.
A limpeza dos produtos e superfícies utilizados em salões de beleza tem de ser feito de
maneira totalmente correta, a fim de evitar que vírus e bactérias se proliferem no ambiente e
acabe provocando problemas maiores. No gráfico 4, os dados são preocupantes e demonstram
que apenas 24% dos entrevistados souberam responder corretamente ao questionamento de
como fazer a limpeza correta, fazendo uso de qualquer tipo de material pra fazer a limpeza, a

exemplo do Álcool para desinfecção, já que para funcionar com antimicrobiana a solução
alcoólica está condicionada à sua concentração em peso ou em volume em relação à água, nesse
caso o ideal é o Álcool 70° INPM, pois nessa concentração, o álcool não desidrata a parede celular
do microrganismo, podendo penetrar no seu interior, onde irá desnaturar proteínas, fato que
não ocorre quando se utiliza o álcool acima ou abaixo da concentração ideal.

Gráfico 4 – Entendimento de profissionais sobre desinfecção.

Segundo o gráfico 5, ao serem questionados sobre a utilização adequada de materiais de
proteção, como luvas e máscara, a maioria dos entrevistados respondeu positivamente, cerca de
56% adere ao uso contínuo de pelo menos um dos itens. Porém, ao diagnóstico local, pode‐se
observar que esta realidade nem sempre está presente como sugere a estatística. Muitos
profissionais não estavam utilizando o material adequado de proteção. Além disso, os clientes, os
quais recebem a aplicação do produto, não usavam máscaras e inalavam parte da fumaça
decorrente do aquecimento dos fios. De acordo com os rótulos das embalagens mais comuns de
produtos capilares para alisamento, alguns dos componentes são o hidróxido de sódio e o
tioglicolato de amônio. Ambos os produtos causam efeitos adversos à saúde humana, de acordo
com as fichas técnicas, como queimaduras e dermatites caso haja exposição ao tecido epitelial,
irritação na mucosa nasal, edema pulmonar e pneumonia química, caso haja inalação contínua.
Configura‐se um quadro de perigo tanto para o profissional, quanto para o consumidor.

Gráfico 5 – Entendimento de profissionais sobre a utilização de proteção.

Em relação ao contexto ambiental, o gráfico 6, exemplifica a carência de informações
corretas a respeito dos problemas ambientais causados pela exposição de produtos químicos ao
meio ambiente. Como foi dito anteriormente, alguns dos componentes dos produtos de
alisamento também causam efeitos ambientais, caso sejam dispostos sem controle e tratamento
adequados. A maioria das respostas configuram erros, como supor o fato de que a terra poderia
purificar a água sem nenhum prejuízo para o solo (16%), ou que a terra pode se beneficiar
completamente e absorver de forma positiva a água contaminada(28%). Já de acordo com as
fichas técnicas dos produtos, os mesmos podem causar alterações de ph do solo, degradando o
ambiente, gerando prejuízos tanto a fauna, quanto à flora bacteriana.

Contaminação da água
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36%
28%
20%
16%
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purificar a água

As plantas
conseguem
purificar a água
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Os produtos
conseguem
adubar a terra

Gráfico 6 – Entendimento sobre contaminação da água descartada em salões.

CONCLUSÃO

A escolha do tema estética capilar para o presente artigo é incomum, já que tal temática
não circula nos meios acadêmicos da mesma forma que assuntos ligados diretamente ao
cotidiano escolar. Entretanto, em vista da crescente expansão do setor de estética e beleza, não
só no mundo, mas principalmente no Brasil, há um alarmante. Qual o nível de instrução tais
profissionais possuem, já que lidam com materiais químicos diariamente?
Essa pergunta foi solucionada no decorrer dos questionamentos, e atribuiu‐se o aspecto
negativo a esse ponto. A maioria dos profissionais não possui uma boa instrução em relação a
química básica. Pode‐se observar que mesmo tendo a noção de que a Química é presente no seu
dia‐a‐dia como profissional, os entrevistados não conseguem relacionar o seu uso na prática, sua
importância em determinados casos. A carência de informação é compreensível já que não existe
um curso especifico sobre a Química da Estética Capilar e/ou não á de forma clara essa matéria
no curso profissionalizante. Isso pode comprometer tanto a saúde do cabeleireiro quanto do
cliente. A influência da má qualificação de tais profissionais não repercute só na área da saúde ou
do controle ambiental. Há também o prejuízo para a economia local, quando tal não se
desenvolve devido à falta de bons profissionais no mercado.
E de forma a analisar a química com o espaço, o profissional deve ter ciência dos impactos
ambientais gerados pelo uso inadequado de compostos químicos, entender a interação entre o
meio ambiente e produtos, gerando a consciência preventiva para possíveis não agressões ao
meio.

Como fazer essa conscientização (tanto ambiental, quanto da maneira como utilizam a
química no dia a dia)? Através de uma conscientização crítica que objetiva mediar para efetivas
mudanças, para mudanças atitudinais, não por informar, e sim por fazer o envolvido no processo
se reconhecer como parte do problema, tornando‐o capaz de transformá‐lo, resolvendo ou
propondo soluções, não somente aceitando‐as (REIS; MARÍLIA, 2006), em que o conhecimento é
um tema gerador de conscientização, visando mostrar aos profissionais o que é um composto
químico, e o como ele pode ser útil ou como ele pode se tornar agressivo no seu dia a dia, como
cliente, profissional ou com o meio ambiente.
Atualmente, não existe curso profissionalizante gratuito na área da Química em Palmas‐
TO. Com a oportunidade de tal advento, o nível de informação na área da química básica poderia
aumentar e tornar o mercado mais atrativo para indústrias. A cidade localiza‐se no centro do país
e possui grande potencial para investimentos. Quanto à sociedade, o beneficio seria equivalente,
já que a área química envolve diversos setores da economia, possibilitando o inicio de novas
pesquisas e a vinda de novos setores.
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RESUMO
O artigo apresenta os recursos metodológicos utilizados
nas disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins, no Campus Paraíso do
Tocantins, como um esforço teórico e conceitual para a
práxis dialógica fundamentada em Paulo Freire. O
objetivo do estudo consiste em promover o
estreitamento dos laços entre os aspectos teóricos e
práticos da formação docente. A metodologia utilizada
prima pela reflexão‐ação a partir de temas geradores e
do estudo sistemático das obras de Freire. O estudo se
encontra atualmente em construção, mas já apresenta

resultados significativos com a utilização dos temas
geradores pelos estudantes e pela construção de uma
proposta de utilização da práxis freireana no ensino de
Matemática.

PALAVRAS‐CHAVE: Pedagogia dialógica, Paulo Freire, formação de professores.

PAULO FREIRE PEDAGOGY DIALOGICAL OF AS BACKGROUND OF TEACHER EDUCATION IN IFTO:
A CHANCE IN CONSTRUCTION
ABSTRACT
The article presents the methodological tools
used in pedagogical disciplines course in Mathematics,
Federal Institute of Education, Science and Technology
of Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins, as a
conceptual and theoretical effort to dialogical praxis
based on Paulo Freire. The objective is to promote
closer links between theoretical and practical aspects of
teacher education. The methodology used by the
reflection‐action press from generating themes and
systematic study of the works of Freire. The study is
currently under construction, but already showing
significant results with the use of generative themes for

students and the construction of a proposed use of
Freire's praxis in teaching Mathematics.

KEY‐WORDS: dialogic pedagogy, Paulo Freire, teacher training.
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PAULO FREIRE PEDAGOGY DIALOGICAL OF AS BACKGROUND OF TEACHER EDUCATION IN IFTO:
A CHANCE IN CONSTRUCTION
1 INTRODUÇÃO
O esforço para diminuir a distância entre o que se estuda nos cursos de licenciaturas e a pratica
que o exercício profissional exige se configura em preceitos legais e normativos. Neste contexto,
ainda se configurando como valor expresso nas políticas públicas para se realizar no mundo
fático pressupõe a ação consciente de educadores comprometidos com esta causa.
Ressaltando como um educador que se dedicou a desenvolver um processo educacional dialógico
e reflexivo em que os sujeitos da educação se constituem verdadeiramente em protagonistas de
suas histórias, Paulo Freire representa uma inspiração que fundamenta teórico e
metodologicamente a educação libertadora.
Pautados pela práxis freireana, o estudo no curso de licenciatura em Matemática do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Campus Paraíso do Tocantins
realiza o projeto “Estreitando laços entre a teoria e a prática na formação de professores no IFTO
campus Paraíso do Tocantins”. Com o projeto alunos, são envolvidos efetivamente em um
processo dialógico educacional com foco na conscientização para a promoção da educação
libertadora.
O desafio desta empreitada se apresenta desde a sensibilização para a iniciativa em um curso
que agrega estudantes que se veem participantes de um ramo da ciência que didaticamente se
constituiu como Ciência Exata e que herdeiros que somos da concepção positivista que atribui a
esta ciência entre suas especificidades, a objetividade, outras visões se impõem sob resistências
e desconfianças.
Com o objetivo de promover o estreitamento dos laços entre os aspectos teóricos e práticos da
formação docente, no IFTO ‐ Campus Paraíso do Tocantins, são realizados sistematicamente o
estudo de vida e obra de Paulo Freire e mais as aulas das disciplinas pedagógicas se desenvolvem
pautadas pela práxis freireana.
O estudo se encontra em processo desde o ano de 2012, mas já apresenta resultados
significativos com a utilização dos temas geradores pelos estudantes e pela construção de uma
proposta de utilização da práxis freireana no ensino de Matemática.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo prima pela reflexão‐ação‐reflexão a partir de temas geradores e do estudo sistemático
das obras de Freire. O lócus de desenvolvimento é o IFTO – Campus Paraíso do Tocantins,
realizado nas aulas dos componentes curriculares pedagógicos presentes no currículo do Curso
de Licenciatura em Matemática e Curso de Licenciatura em Química. Trata‐se de uma pesquisa‐
formação em que ao mesmo tempo em que se realiza uma investigação, se processa a formação
em bases dialógicas abalizadas por temas geradores. O estudo iniciou em 2012 e segue atualmente
com novos sujeitos. São apresentados temas a priori que se associam a outros temas advindos com
a prática dialógica.
Da práxis freireana que se pauta na relação dialógica entre professores e alunos foram extraídos
os princípios de utilização dos temas geradores, dentre estas constam: trabalho, educação,
humanização, diálogo, práxis, conscientização e inclusão.
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Dos Livros de Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Medo e Ousadia
(de Freire e Ira Shor) foram produzidos fichamentos, resenhas e apresentação oral pelos alunos.
Em 2012 foi realizado ciclo de debates sobre Paulo Freire durante o II Seminário de Educação
Matemática do IFTO Campus Paraíso do Tocantins, no ano de 2012 com apresentação de obras
de Paulo Freire pelos alunos e roda de conversa com uma professora do Campus que relatou seu
contato com a pedagogia freireana, no exterior e que após esse contato compreendeu a
grandiosidade e importância do educador de renome internacional para a educação libertadora.
Em 2013, a partir do componente curricular Educação, Sociedade e Cultura, foi realizado o
primeiro dia de ação com a comunidade que se pautou nas diretrizes de ação dialógica escola
comunidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os principais resultados ocorridos até o presente momento, as mais relevantes para esse
artigo, são as aulas dialógicas mediatizadas por temas geradores, o estudo sistemático das obras
de freire, a dinamização das aulas, a socialização dos resultados em eventos regionais, nacionais
e internacionais.
No final de 2013, vários acadêmicos participantes do programa institucional de bolsa de iniciação
à docência (PIBID), tiveram seus artigos aprovados no IV Encontro Nacional das Licenciaturas e III
Seminário Nacional do PIBID, que aconteceu nos dias 02 a 06 de dezembro na Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba ‐ MG, relatos estes sobre as experiências
vividas durante o contato com sua futura profissão, estes trabalhos descreviam de uma maneira
suscita a utilização da Pedagogia Freireana na Educação Profissional dentro de cada eixo
escolhido pelos estudantes.
Em 2012 foi realizado o II Seminário de Educação Matemática do IFTO Campus Paraíso do
Tocantins, neste evento foi apresentada uma peça teatral baseada nas obras Freireana,
mostrando um pouco de sua obra de uma maneira diferente, despertando o interesse de outros
acadêmicos sobre o assunto.
Nas rodas de debate ocorridas na instituição estudávamos um livro ou um artigo sobre
determinados assuntos anotando as dúvidas, os questionamentos, para ter uma fundamentação
teórica como referência, durante essas trocas de experiências surgiram várias ligações entre o
assunto e a vida cotidiana dos participantes, evidenciando as práxis freireana vivenciada na
Licenciatura do IFTO Campus Paraíso do Tocantins.
Nas aulas da disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano de 2014,
utilizamos palavras geradoras e produzimos conhecimentos que provocavam o saber ingênuo a
se tornar crítico e transformador. Pode‐se observar o quanto é importante levar as palavras do
cotidiano para a construção do saber, não importando a disciplina, tentando adequar na
realidade da comunidade presente.
A ativa participação dos acadêmicos e os resultados apresentados através de miniaulas,
dramatizações e vídeos, entre outras apresentações, demonstrou a efetividade da práxis
freireana, de seu potencial efetivo e mediador da aprendizagem significativa.
Na sequencia, apresenta‐se uma teia formada a partir do trabalho realizado com os temas
geradores.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Diálogo
EJA

Humanização

Trabalho

Educação

conscientização

práxis

eu‐outro
liberdade

Figura 1 –Teia das palavras geradoras
Com a teia das palavras geradoras busca‐se ilustrar o conhecimento sobre o tecido, um
conhecimento que se expande em rede e produz novos saberes. São palavras que cheias de
significados provocam o debate e a percepção para a educação que não pode ser concebida
como neutra, pois deve estar a serviço da libertação da humanidade das amarras da ignorância e
do poder castrador que não permite aos sujeitos desenvolverem‐se como produtores de suas
histórias. As palavras geradoras problematizam os saberes e ampliam as possibilidades de ver o
mundo.
No curso de Licenciaturas do IFTO – Campus Paraíso do Tocantins está é uma centelha que
almeja ampliar‐se.
3.1 PAULO FREIRE E SUA PRÁXIS
Pautados em Beisiegel (2010), afirmamos que Paulo Reglus Neves Freire, nasceu em Recife, no
Pernambuco, em 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves
Freire. Casou‐se com Elza Maria Costa de Oliveira em 1944, onde tiveram cinco filhos, Maria
Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes. Elza era professora do primário,
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e participou do desenvolvimento de Freire na educação, mas faleceu em 1986. Paulo Freire
casou‐se novamente em março de 1988, com Ana Maria Araújo.
Freire se formou em Direito na tradicional Escola de Direito do Recife em 1946, mas não exerceu
profissão, começou então a ministrar aulas de português em escolas de ensino médio em 1941 a
1947. O que o levou a diretoria do setor de Educação e Cultura do Sesi de Pernambuco e em 1954
assumiu a superintendência da instituição, no qual permaneceu até 1957.
Paulo Freire esteve à frente de vários movimentos sociais e entidades. Foi indicado pelo ministro
Paulo de Tarso para a presidência da Comissão de Cultura Popular em 1968, e um ano depois
assumiu a coordenação do Programa Nacional de Alfabetização, utilizando o método de
alfabetização de adultos. E foi nessa época que o método de Paulo Freire tornou‐se conhecido,
devido ao Programa Nacional de Alfabetização. No Estado do Rio Grande do Norte, utilizou‐se do
método para alfabetização de jovens e adultos, iniciando com uma experiência em Angicos.
Inicialmente, esse projeto foi visto como um novo método de alfabetização em quarenta horas,
mas logo depois viu‐se que poderia fazer muito mais. Levando o método de Paulo Freire a ser
reconhecido internacionalmente.
Com a disseminação do método, Paulo Freire tornou‐se bastante conhecido. Esta projeção,
contudo lhe atraiu admiradores, mas também inimigos, foi considerado como subversivo e uma
pessoa perigosa aos olhos de representantes políticos da ditadura militar. Exilando‐se do Brasil,
Freire e outros refugiados, se dirigiram ao Chile, onde esteve até abril de 1969. Não deixando de
acreditar nos seus ideais, trabalhou no Instituto de Pesquisa e Treinamento em Reforma Agrária,
no Escritório Especial para a Educação de Adultos e ministrou aulas na Universidade Católica de
Santiago. Em seguida, mudou‐se para os Estados Unidos, onde lecionou em Havard até 1970.
Após foi para Genebra, onde trabalhou como Consultor do Departamento de Educação do
Conselho Mundial das Igrejas.
O retorno de Freire ao Brasil ocorreu somente em junho de 1980. Lecionou na PUC‐SP e na
Unicamp. Esteve a frente da Secretaria de Educação do município de São Paulo em janeiro de
1989 a 1991. Faleceu em São Paulo no dia 02 de maio de 1997.
Paulo Freire buscou continuamente coerência no âmbito da prática e teoria. Ele se fundamenta
na definição de dialogicidade para mostrar que o seu entendimento de educação está vinculado
na autonomia dos homens e das mulheres. Autonomia de poder entender o mundo em que
vivem, atuando nele com plena convicção para entender os acontecimentos que lhe cercam de
uma maneira consciente.
É importante aprender através da realidade, porém mais do que ‘ir até a realidade’, você
aceitou (Freire) seus alunos como professores seus. Isso acrescenta profundidade ao
conhecimento pela experiência, que é uma ideia comum na educação progressiva.
(SHOR, 1997, p.42)

Para tal, defendem a admissão do estudante como personagem principal na busca do
aprendizado, proporcionado reflexões e análises fundamentadas dos temas a respeito da
realidade de cada indivíduo. Assim sendo, o diálogo tornaria o educando autor na busca do
conhecimento e ativo na vida em sociedade. Segundo Freire, “o professor libertador não está
fazendo alguma coisa aos estudantes, mas com os estudantes” (FREIRE, p. 34). O educador tem o
papel de mediador em sala de aula, deixando de lado o seu antigo personagem de mero
transmissor de informações. Entretanto, esta realidade não está presente na nossa educação de
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uma maneira significativa, existindo assim um caminho muito extenso na caminhada por uma
educação voltada para a teoria de Freire.
Na concepção de Freire existem dois tipos de educação: uma bancária, que é vista e exercida de
uma maneira dominadora, já a outra, problematizadora é desempenhada de libertação.
Na visão “bancaria” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos
que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro.
O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Serão
sempre os que sabem, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A
rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca.
(FREIRE, 2011, p. 81)

A educação bancária está baseada em uma prática que nega o diálogo, que considera a relação
entre alunos e professores como uma verticalidade necessária. Os saberes são oferecidos como
dádiva ao aluno que é concebido como objeto na relação ensino‐aprendizagem. O objeto vazio,
um receptáculo a ser preenchido pelo saber do professor, o sujeito, o ser que sabe e que
transfere o saber.
Contrário senso, “A educação problematizadora se faz assim, um esforço permanente através do qual os
homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que em que se acham”.

(FREIRE, 2011, p. 100). O conhecimento na educação problematizadora, surge mediante o
convívio do homem na sociedade em que ele está inserido, de uma forma ativa, e não como
mero espectador.
3.2 A PEDAGOGIA DIALÓGICA DE FREIRE
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação‐reflexão”
(FREIRE, 2011, p.108). Para Freire, a existência humana não pode ser muda, muito menos
manter‐se de falsas palavras. A transformação do mundo só ocorre com palavras verdadeiras.
Mas ninguém as diz sozinho, é preciso haver um conjunto de pessoas. Para existir, o homem
precisa pronunciar o mundo e modificá‐lo. Uma vez pronunciado, o mundo cria novos problemas,
necessitando assim que haja um novo pronunciar.
Para Freire (2011, p.109), “O diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados pelo mundo,
para pronunciá‐lo, não se esgotando, portanto, na relação eu‐tu”. Nesse sentido, o diálogo é uma
exigência existencial. Não se pode ter quem rouba a palavra aos demais. E aos que têm a palavra
negada, resta que reconquistem esse direito. Para que haja uma transformação e humanização
do mundo, um ser não pode querer que suas ideias sejam consumidas pelos demais, mas sim que
ocorra uma criação conjunta de novos saberes e pensares.
Freire afirma (2011, p.110) “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e
aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não
há amor que a infunda”. Amar é se compromissar com os homens, comprometer‐se com suas
causas, com sua libertação. Se essa libertação ocorrer sob forma de manipulação, não é amor.
Segundo Freire, se não amo a vida, se não amo os homens e se não amo o mundo, não é possível
o diálogo, sendo que este não existe se não houver humildade. Não podemos dialogar se nos
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sentimos melhores que outros, se queremos ser superiores e os demais se tornam inferiores, se
não reconhecemos que a contribuição dos outros também se faz necessária.
A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou
a perdem não podem aproximar‐se do povo. Não podem ser seus companheiros de
pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir‐se e saber‐se tão homem quanto
os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro
com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos:
há homens que, em comunhão, buscam saber mais. (FREIRE, 2011, p.112)

Para Freire, também não há diálogo se não há fé nos homens, no seu poder de fazer e de refazer,
de criar e recriar, fé na sua vocação de querer ser mais. “Ao fundar‐se no amor, na humildade, na
fé nos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro
é consequência óbvia” (FREIRE, 2011, p.113). Se o diálogo é amoroso, humilde e cheio de fé, há
um clima de confiança entre seus sujeitos. Se há fé, há confiança.
A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia
do mundo. Se falha esta confiança, é que falharam as condições discutidas
anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé nos homens não
podem gerar confiança. A confiança implica o testemunho que um sujeito dá aos outros
de suas reais e concretas intenções. Não pode existir, se a palavra, descaracterizada, não
coincide com os atos. (FREIRE, 2011, p.113)

Falar uma coisa e fazer outra, não estimula a confiança. Falar em solidariedade e negar aos que
precisam é uma farsa. Também não existe diálogo sem esperança. O ser humano é imperfeito
por natureza o que o leva a uma busca, não no isolamento, mas em conjunto, através da
comunicação entre os homens.
Não há diálogo verdadeiro sem que seus sujeitos tenham um pensar verdadeiro. Freire (2011,
p.114) enfatiza “Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo‐homens,
reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade”. Sem o diálogo não há comunicação e
sem esta não há verdadeira educação.
A dialogicidade começa, não quando educador e educando estão em uma situação pedagógica,
mas quando o educador procura saber o que vai dialogar com o educando.
Para o educador‐educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da
educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser
depositado nos educandos ‐, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada
ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. (FREIRE,
2011, p.116)

A educação autêntica não se faz do educador para o educando, ou do educador sobre o
educando, mas do educador com o educando.
Freire também afirma que o diálogo não deve ser usado apenas para se obter resultados ou
como uma forma de criar um vínculo de amizade com os alunos. “Isso faria do diálogo uma
técnica para manipulação, em vez de iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser entendido
como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos” (FREIRE & SHOR,
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2011, p.167). Através do diálogo, após refletirmos juntos sobre o que sabemos e o que não
sabemos, podemos atuar criticamente para transformar a realidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os temas geradores mediatizando a prática dialógica na formação de professores promove e
incentiva o hábito de ler e escrever com o outro. Com os trabalhos e pesquisas acadêmicas,
divulgamos os nossos esforços na busca por uma formação interdisciplinar, que atenda a
multidimensionalidade dos sujeitos envolvidos.
O estudo realizado e em permanente construção oportuniza o diálogo problematizados e informa
que o caminho para a formação do professor em bases democráticas é ainda um desafio a se
cumprir em larga escala. A formação no curso, como parte da formação permanente se faz a
cada dia, na ala de aula, nos espaços de convivência, no mundo em que se vive e se produz e se
autoproduz o ser humano.
A educação problematizada proporciona o desenvolvimento da capacidade de crítica e ação
transformadora, auxilia também na capacidade de argumentação, ampliando a habilidade para o
diálogo, que é essencial na hora de ministrar aulas, falar em público, coisas corriqueiras na vida
de um acadêmico de Licenciatura em Matemática e seus professores.
Portanto, com a metodologia desenvolvida com temas geradores (teatro, debates, artigo, entre
outras) acreditamos que estamos alcançando os nossos objetivos de sermos pesquisadores
envolvidos com uma prática política, intencional e democrática, que é a educação do
trabalhador.
5 AGRADECIMENTOS
Aos alunos da Educação de Jovens e Adultos do Tocantins que acreditam na educação como
processo de desenvolvimento pessoal e profissional.
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RESUMO
Este artigo estuda a legislação internacional ‐
especificamente a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial ‐
e da legislação nacional brasileira que aborda o tema da
promoção da igualdade étnica e racial através de
políticas públicas educacionais, como: a Constituição
Federal, as Leis 10.639/2003, 11.645/2008, o Estatuto
da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010) e 12.711/2012 (Lei
das Cotas). Através do estudo das leis vigentes e da

realização de pesquisas nessa temática, será possível a
implementação de políticas públicas mais eficazes na
promoção da igualdade étnica e racial neste país tão
plural.

PALAVRAS‐CHAVE: Direitos humanos, igualdade étnico‐racial, políticas públicas educacionais.

ANALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATION THAT ADDRESSES THE PROMOTION
OF RACIAL AND ETHNIC EQUITY THROUGH EDUCATION OF BRAZIL
ABSTRACT
This article examines international law ‐ specifically
the International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination ‐ and the Brazilian
national legislation that addresses the issue of
promoting racial and ethnic equality through
educational policies, such as the 1988 Federal
Constitution, Laws 10.639/2003, 11.645/2008, the

Statute of Racial Equity (Law 12.288/2010) and
12.711/2012 (Law of Quotas). Through the study of
existing laws and conducting research on this subject,
it will be possible to implement more effective public
policies in the promotion of ethnic and racial equity in
this plural country.

KEY‐WORDS: Human rights, ethnic and racial equality, educational policies.
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ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL QUE ABORDA A PROMOÇÃO DA
EQUIDADE ÉTNICA E RACIAL NO ÂMBITO EDUCACIONAL DO BRASIL

1 INTRODUÇÃO
Este artigo apresentará estudo sobre a legislação internacional, especificamente a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, e da legislação
nacional brasileira que aborda o tema da promoção da igualdade étnica e racial através de
políticas públicas, principalmente na educação, como: a Constituição Federal, as Leis
10.639/2003 e 11.645/2008, o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010) e a Lei
12.711/2012 (Lei das Cotas), uma vez que é inegável a necessidade de promoção de uma nova
compreensão da participação dos povos africanos e indígenas na formação da nação brasileira, e
através do estudo das leis vigentes e da realização de pesquisas nessa temática, será possível
exigir políticas públicas mais eficazes que promovam a igualdade étnica e racial neste país.
Bobbio afirma que: “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é
tanto o de justificá‐los, mas de protegê‐los. Trata‐se de um problema não filosófico, mas político”
(BOBBIO, 2004, p.23), assim entende‐se que o momento atual não é tanto justificar a
necessidade de leis, mas efetivá‐las, e quando necessário aprimorá‐las.
Trata‐se de uma pesquisa exploratória com a finalidade de formular problema e hipóteses para
estudos posteriores. Assim foi feito levantamento bibliográfico e documental de publicações que
retratem as políticas de ações afirmativas para a promoção da igualdade étnica e racial no Brasil
e no mundo, bem como a leitura, fichamento e reflexões sobre a legislação pertinente nacional e
internacional, que abordem a temática da política de ações afirmativas, e mais diretamente no
campo educacional.
2 NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
“Os direitos humanos representam um conjunto de direitos inerentes à dignidade humana,
conjunto de direitos reputados imprescindíveis para que se concretize a dignidade das pessoas.”
(BARRETTO, 2011, p.1) Sendo assim, não é aceitável ou justificável que uma pessoa não usufrua
desses direitos tão essenciais, como é o caso do direito à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho
digno, dentre outros. Mas quando se depara com a realidade, não há como deixar de observar
que a abrangência universal desses direitos tão humanos, ainda é muito limitada. E um dos
fatores que dificulta o acesso de todos, é a questão racial ou étnica.
Em geral, os direitos humanos apresentam as seguintes características: historicidade;
universalidade; relatividade; irrenunciabilidade; inalienabilidade; imprescritibilidade, unidade e
indivisibilidade. Características estas imprescindíveis para a sua efetivação pelo Estado, bem
como, para compreender melhor o funcionamento da ordem jurídica, seja internacional, seja
nacional.
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“A expressão ‘gerações de direitos’ faz referência a determinado grupo de direitos, surgidos em
determinada época histórica, com características bem peculiares” (BARRETTO, 2011, p.7). O
direito à educação e a proibição às discriminações de sexo, de cor da pele, etnia e outras tem sua
origem da 2ª dimensão de direitos quando se exige um papel positivo do Estado, na intervenção
do domínio econômico e na prestação de políticas públicas, pois assim, compreende‐se melhor
que os direitos foram e são paulatinamente conquistados, tratando‐se de um processo histórico
longo e contínuo.
2.1

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial

Este estudo fez um breve estudo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial, elaborada em 1966. Sendo o Brasil signatário desde 1968 e que
entrou no direito interno através do Decreto n 65.810/1969.
O documento trata da promoção da igualdade étnico‐racial no mundo e traz como uma das
justificativas “a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial no mundo, em todas
as suas formas e manifestações, e de assegurar a compreensão e o respeito à dignidade da
pessoa humana.” Assim, a ONU ratifica o compromisso entre as nações amigas para a
necessidade de ações para o combate à discriminação racial.
O artigo 1º, inciso 4 da Convenção aborda a possibilidade de políticas afirmativas que assegurem
a diminuição de abismos sociais e econômicos e que precisam ser reparados. É o caso da Lei
12.711/2012 do sistema legal brasileiro que vem no sentido de proporcionar o acesso de afro‐
descentes e indígenas à universidades públicas.
No artigo 7º, a Convenção exige o comprometimento dos Estados‐partes a tomar as medidas
imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino, educação, cultura, e informação, “para
combater os preconceitos que levem à discriminação racial e que promovam o entendimento, a
tolerância e a amizade entre nações e grupos raciais e étnicos”. Assim, o Brasil está entre os
países que cumpre formalmente seu dever, mas que deixa a desejar na efetivação dessas leis,
pois os dados estatísticos e visuais mostram que ainda falta a isonomia de oportunidade entre os
cidadãos.
2.2

A Constituição Brasileira de 1988 e os Direitos Humanos

A Constituição Federal de 1988 é o instrumento jurídico do país que se tornou o marco jurídico
dos direitos humanos no Brasil, e é importante enfatizar o momento político que buscava
superar décadas de um regime de exceção, marcado por uma repressão extremamente violenta
aos que se opuseram.
O art. 1, III/CF elenca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos
do Estado brasileiro, o que implica uma mudança de perspectiva na compreensão
da ordem jurídica.” Com isso, a lei magna do país indica “que a dignidade é o
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parâmetro orientador de todas as condutas estatais, o que implica romper com
um modelo patrimonialista de ordem jurídica. (BARRETTO, 2011, p.15)

O art.4°, II/CF estabelece a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que regem
o Brasil nas relações internacionais, o que significa de dizer que o Brasil deve assumir
compromissos que observem os direitos humanos.
O art.5°,§ 1°/CF prevê a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais, logo se pode compreender que não há necessidade de qualquer complementação
legal, superando a tese da aplicação progressiva dos direitos sociais, prevista no Pacto dos
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da ONU e Protocolo de San Salvador, da OEA. Ou seja, o
agente público pode efetivar o direito fundamental previsto na Constituição Federal sem
necessidade de outras normas infraconstitucionais.
O art.5°,§2°/CF amplia os direitos e garantias constitucionais expressos para abarcar os implícitos
e os previstos nos tratados internacionais que o Brasil seja signatário.
O art.5°, §3°/CF traz a natureza dos tratados internacionais sobre direitos humanos, havendo
consenso entre os juristas que do ponto de vista material a natureza desses direitos é
constitucional, pois são direitos decorrentes da dignidade humana.
Os direitos sociais, dentre eles a educação, estão previstos nos arts. 6° ao 11, no Título II que
enuncia os direitos e garantias fundamentais. E em virtude das suas características, tratam de
direitos humanos.
2.3

A promoção da igualdade étnico‐racial na legislação educacional brasileira atual

Alguns exemplos de instrumentos legais e ações do Estado brasileiro, inclusive no período após a
Abolição da Escravatura, demonstram claramente que a população negra e indígena sempre
esteve ao léu, ou seja, desassistida pelo Estado, assim afirma Menezes em seu texto Educação e
Cor na Bahia:
“Outras políticas executadas certamente concorreram para a situação de exclusão
de hoje. A primeira delas, a política imigrantista, que propôs e executou um
“branqueamento” da população brasileira, notadamente no Sul do país – os dados
apresentados no quadro‐resumo permitem visualizar isto. A mera proposição de
que são necessários imigrantes brancos para o trabalho livre, para executar as
mesmas tarefas executadas até então pelo negro escravo, significa, sim, que a
afirmação subjacente é: “negros, só para escravos – para concidadãos, brancos,
europeus, civilizados”. (veja‐se que a Lei de 1831, que proíbe o tráfico negreiro,
proíbe também a entrada de negros livres no país)“. (MENEZES, p.11)

Contudo, nas últimas décadas, no Brasil, têm sido implementadas leis que se efetivadas, deverão
trazer mudanças na composição socioeconômica da população negra e indígena brasileira. Assim,
cito as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que fizeram alterações na Lei 9.394/96. A primeira inclui
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro‐
Brasileira, e a segunda acrescenta a obrigatoriedade da temática da História e Cultura Indígena.
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É pertinente enfatizar que há uma obrigatoriedade temática, mas não de novas disciplinas, o que
representa a exigência de capacitação dos professores já contratados, com a necessidade da
oferta de cursos de aperfeiçoamento, da elaboração e distribuição de material didático que
tratem do tema. Necessidades essas reforçadas no Estatuto da Igualdade Racial (Lei
12.288/2010).
O Art. 79‐B da Lei 10.639/2003 impõe que o calendário escolar inclua o dia 20 de novembro
como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. Daí percebe‐se uma forte exigência da implementação
desse tema no universo escolar. É uma discussão que não pode ser excluída, pois apesar de ser
uma imposição legal, vem do anseio de um grupo grande de pessoas e organizações civis que
querem a visibilidade da questão racial existente na sociedade brasileira.
A Lei 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, traz de forma explícita a exigência
de várias ações que garantam a efetividade do direito à isonomia entre as pessoas, superando a
previsão abstrata de direito e chegando à materialização dos direitos. De forma que não há como
não realizar uma política pública relativa a esses direitos por falta de previsão legal. A Seção II
(art. 11 ao art. 16) é dedicada exclusivamente à educação. Como exemplos, há previsão da
necessidade de educação continuada de professores e elaboração de material didático específico
(art.11, § 2o) e o artigo 12 prevê que órgãos federais e estaduais fomentem a pesquisa e a pós‐
graduação na temática das relações étnicas, através de incentivos.
Tema de debate ainda muito acalorado, é sobre a implantação do sistema de cotas raciais nas
universidades federais e institutos federais, que antes da aprovação da recente Lei 12.711/ 2012,
houve uma Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 186), ajuizada
em 2009 pelo DEM, contra a instituição do sistema de cotas raciais pela Universidade de Brasília,
e que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade por unanimidade,
em abril de 2012.
A lei 12.711/ 2012 faz um recorte socioeconômico em seu artigo 1o, cujo requisito exigido para o
preenchimento de no mínimo 50% das vagas das instituições federais de educação superior seja
que o estudante tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública, e o recorte
étnico e racial é feito em seu artigo 3o, onde prevê a autodeclaração do candidato, como sendo
preto, pardo ou indígena para que possa concorrer às cotas. Logo, trata‐se de uma ação
afirmativa de cotas étnicas e raciais, com um recorte‚ socioeconômico que obriga todas as
Instituições Federais de Educação Superior (IEFS) a alterarem a forma de acesso ao ensino
público superior no Brasil.
CONCLUSÃO
Como foi dito anteriormente trata‐se de uma pesquisa exploratória com a finalidade de formular
problema e hipóteses para estudos posteriores. Assim após este momento da nossa pesquisa, ou
seja, o levantamento inicial bibliográfico e documental de publicações que retratem as políticas
de ações afirmativas para a promoção da igualdade étnica e racial no Brasil e no mundo,
podemos concluir que atualmente existe um aparato instrumental jurídico de promoção à
igualdade étnica e racial, seja internacional, seja nacional, que deve ser conhecido, estudado e
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compreendido pela comunidade científica, não somente de juristas, mas principalmente de
educadores e gestores, com o fim de que seja fomentada sua efetivação e melhoramento.
A luta pelo direito ao acesso à educação pública e gratuita perpassa pelo respeito à dignidade da
pessoa humana, logo se trata de respeito aos direitos humanos, sendo importante enfatizar que
o Brasil é um dos poucos países no mundo que mantem universidades públicas gratuitas e de
qualidade, mas que deve alterar sua forma de acesso e possibilitar que a sociedade brasileira seja
devidamente representada em suas vagas por negros e indígenas, de acordo com a proporção da
população de cada Estado, situação que só poderá ser atingida, através da adoção de políticas
afirmativas como forma de reparação histórica aos povos que contribuíram para a formação da
nação Brasil.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta reflexões de uma pesquisa
exploratória realizada pelo Laboratório de Políticas
Públicas, Ruralidades e Desenvolvimento Territorial ‐
LaPPRuDes com os professores do campo dos
municípios de Bom Jesus da Lapa e de Serra do Ramalho
‐ Bahia. Procurou‐se refletir sobre a prática pedagógica
desenvolvida pelos docentes de escolas localizadas no
meio rural, como também identificar e analisar as
propostas de formação continuada que são oferecidas a

esses educadores. Diante disso, observou‐se a
importância de uma proposta de formação em
Metodologias e Práticas em Educação do Campo calcada
na horta agroecológica enquanto ferramenta
pedagógica catalisadora de práticas interdisciplinares.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação do Campo, Prática Pedagógica, Formação Continuada.

PRACTICE TEACHING SCHOOL FIELD AND THE PROCESS OF CONTINUING EDUCATION:
REFLECTIONS ON A PROPOSED METHODOLOGY AND INTERDISCIPLINARITY
ABSTRACT
This paper presents reflections of an exploratory survey
conducted by the Laboratory for Public Policy, Rural
Studies and Territorial Development ‐ LaPPRuDes with
teachers from the field of the municipalities of Bom
Jesus da Lapa and Serra do Ramalho ‐ Bahia. We tried to
reflect on teaching practice developed by teachers from
schools located in rural areas, as well as identify and

analyze the proposals of continuing education that are
offered to these teachers. Therefore, we observed the
importance of a training proposal Methodologies and
Practices in Rural Education grounded in agroecological
vegetable garden as a teaching tool for catalyzing
interdisciplinary practices

KEY‐WORDS: Field Education, Teaching Practice, Continuing Education.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE ESCOLAS DO CAMPO E O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA:
REFLEXÕES SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE E UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta reflexões de uma pesquisa exploratória realizada pelo Laboratório de
Políticas Públicas, Ruralidades e Desenvolvimento Territorial ‐ LaPPRuDes com os professores do
campo dos municípios de Bom Jesus da Lapa e de Serra do Ramalho. Procurou‐se refletir sobre a
prática pedagógica desenvolvida pelos docentes de escolas localizadas no meio rural, como
também identificar e analisar as propostas de formação continuada que são oferecidas a esses
educadores.
Os dois municípios analisados estão inseridos no Território de Cidadania do Velho Chico – TVC /
Bahia. Esse território apresenta indicadores sociais baixos, expressando seu alto grau de
desigualdades sociais e econômicas. As exceções de dinamismo social e econômico estão
expressos em poucos espaços, a exemplo do Perímetro Irrigado da CODEVASF, Projeto Formoso,
responsável pela produção de fruticultura (particularmente a banana), no município de Bom
Jesus da Lapa.
Contrapondo‐se a esse quadro crítico, verifica‐se a riqueza da diversidade sócio‐cultural do
território evidenciada nos povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, assentados, de fundos de
pastos, assim como no significativo quantitativo de Associações com forte foco de gênero
(mulheres) e espacial (meio rural), etc. Em verdade, dos 15 (quinze) municípios que compõe o
Território, 10 (dez) apresentam população rural residente ‐ PRR superior aos 50%; sendo os com
maior PRR: Muquém do São Francisco (87,5%), Serra do Ramalho (80,2%) e Brotas de Macaúbas (
70,9%). (IBGE, 2010).
Em termos comparativo, a população rural na faixa dos 6 aos 14 anos é maior e tende a ser
menor na faixa entre 25 a 39 anos. Esses dados expressam, por um lado, uma expressiva
demanda por educação no campo e do campo. Foi diante desse contexto, que iniciamos a
pesquisa exploratória a fim de caracterizar a realidade vivida pelos sujeitos do campo em seu
processo de escolarização, a partir dos olhares dos professores sobre suas práticas pedagógicas,
seus maiores desafios e suas perspectivas.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa desenvolvida, no que tange ao objetivo ou finalidade, é caracterizada como
exploratória. Buscou‐se analisar o contexto vivido pelas escolas do campo naquilo que concerne
o desenvolvimento das práticas pedagógicas, a partir do olhar dos professores, além dos desafios
e perspectivas desses sujeitos para a educação no/do campo.
Enquanto técnica de pesquisa utilizou‐se o questionário e a entrevista semi‐estruturada. Segundo
Minayo (2004), a entrevista semi‐estruturada combina perguntas fechadas e abertas, em que o
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entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à
indagação formulada. Essas técnicas, em especial a entrevista, deu‐nos elementos importantes
sobre a forma como os professores pensam a educação no/do campo, a escola no/do campo,
sobre suas práticas pedagógicas, as políticas públicas voltadas para as escolas do campo, dentre
outras questões.
A pesquisa foi realizada em escolas rurais dos municípios de Bom Jesus da Lapa e Serra do Ramalho,
Bahia. Colaboraram como sujeitos da pesquisa um número significativo de docentes, abrangendo
3 (três) agrovilas e 1 um projeto agroextrativista no município de Serra do Ramalho e 4
comunidades rurais do município de Bom Jesus da Lapa.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
São muitos os estudos e publicações que hoje em dia denunciam o esquecimento da
existência dos sujeitos do campo, sobretudo os camponeses. Ressaltam a negação dos direitos
essenciais à sobrevivência desses sujeitos para ilustrar basta lembrar que nos recenseamentos
eles não eram contados, uma vez que, conforme Queiroz (p. 610) “os questionários do
recenseamento na década de 1960 só se referiam as propriedades que desenvolvessem
atividades agropecuárias considerada agricolamente organizada e produtiva em escala comercial,
desprezando as roças”.
Essa situação de negação de direitos de esquecimento por parte do governo e da
sociedade em geral associada a influência de setores da igreja católica e de partidos políticos de
esquerda como o antigo partido comunista, estimularam esses sujeitos, especialmente os
camponeses, a se organizarem e reivindicarem seus direitos juntos ao poder público.
Apesar da expropriação que sofre os sujeitos do campo ser tão antiga quanto o processo
de colonização do Brasil, o processo de organização dos mesmos em movimentos sociais e
sindicatos só iniciam no fim da primeira metade do século XX. Temos como exemplo as ligas
camponesas e o primeiro sindicatos de trabalhadores rurais e o Movimento dos Agricultores
Sem Terra‐ MASTER.
Com o passar dos anos esses sujeitos foram percebendo que o acesso a terra é um direito
inalienável, entretanto para se manter na terra com dignidade é preciso, dentre outras coisas ,
de políticas públicas e educação.
A partir dos anos de 1990, a reivindicação por uma educação que contemple as
especificidades dos sujeitos do campo intensificou, protagonizada, sobretudo, pelos segmentos
sociais do campo (movimentos sociais, ONGs e associações). Esse protagonismo levou a
educação do campo para a agenda política – é certo que até hoje ela não é tratada como
prioridade, o que resultou em alguns poucos avanços como: um artigo – o 28º‐ na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação‐ LDB 9394 de 1996; a publicação das Diretrizes Operacionais para
a Educação Básica das Escolas do Campo de 2002 e as Diretrizes Complementares em 2008; o
Decreto 7352 de 2010; e o Plano Nacional do Livro Didático para o Campo‐ PNLD Campo.
Apesar das pressões dos segmentos sociais do campo, ainda serão necessários muitos
investimentos para construir uma proposta de educação do campo que aqui é entendida como
“... uma reflexão pedagógica que nasce das diversas práticas de educação desenvolvida no
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campo e pelos sujeitos do campo. É uma reflexão que reconhece o campo como lugar onde não
apenas se reproduz, mas também se produz pedagogia”.
Nesse sentido o paradigma de educação do campo ver o meio rural como espaço de
produção de vida e de resistência e entende a necessidade de contemplar os diversos sujeitos
sociais e compreende a importância da agricultura familiar e a necessidade de pensar práticas
que proporcione o fortalecimento desse tipo de agricultura.
Diante do exposto é preciso ressaltar que para construir uma proposta de educação do
campo não precisamos só de legislação e de livros específicos, é necessário ter profissionais
preparados para colocar esse projeto em ação. Entretanto percebemos uma série, ainda que
insuficiente, no sentido de construir uma proposta de educação dessa natureza, porém pouco se
fala sobre um sujeito de importância singular nesse processo ‐ o professor.
O Decreto 7352 de 2010 quando trata da formação do educador do campo, remete a
discussão para o Decreto nº 6755 de 2009 que institui o Plano Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica. Vale ressaltar que esse Decreto não traz nada de
específico sobre a formação do educador do campo, apenas no artigo 3º inciso X diz que é
objetivo desse plano, dentre outras coisas, “promover a integração da Educação Básica com a
formação inicial docente, assim como reforçar a formação continuada como prática escolar
regular que responda às características culturais e sociais regionais” (BRASIL, 2009).
Observa que não temos nada de específico para orientar a formação docente inicial e
continuada para o educador do campo. Entretanto, quando falamos de educação do campo
voltamos mais a nossa atenção para a educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino
médio. No que tange à educação infantil e ao ensino fundamental, essas etapas ficam sob a égide
do município, o que faz com encontremos formas variadas formas variadas de enfrentar a
questão da formação do educador do campo para essas etapas mencionadas.
Apesar de existirem algumas iniciativas, ainda que pontuais, com o objetivo de
proporcionar uma formação especifica aos docentes que trabalham em escolas do campo como o
curso de Pedagogia da Terra, a Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO, as tentativas
de proporcionar o contato do educador do campo com as reflexões voltadas para discutir a
especificidade da sua prática pedagógica como também dos estudantes tem concentrado no
campo da formação continuada.
Nossa análise a partir da pesquisa realizada demonstra como o processo de formação de
professores do campo ainda é um desafio a ser enfrentado e priorizado pelas políticas municipais
de educação, principalmente por se tratarem de municípios rurais. Apesar de Bom Jesus da Lapa
ser um dos municípios do território mais urbanizados, com apenas 32,1% da população total
residindo na zona rural, sua população rural entre 6 a 14 anos é maior que a urbana (17% Pop.
Residente Urbana; 20,8% Pop. Residente Rural) (IBGE, 2010). Apesar de algumas ações voltadas a
formação docente continuada, sua não continuidade e seu próprio delineamento enquanto
proposta formativa revela as formas como os professores percebem a escola do campo.
Nesse sentido, daremos destaque sobre o papel da formação continuada, como ela deve
ser pensada e o que deve abordar para contemplar a especificidade da docência em escolas
no/do campo. De acordo com Cauterma et al (1999), a implicação da formação continuada nas
práticas docentes pode, ou não, provocar mudanças, estas podem ser duradouras ou
passageiras.
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Autores como Fusari (1999) e Nóvoa (1992) destacam que apesar da formação continuada
intencional os professores reformulam suas práticas em função de processos que eles vivenciam
paralelamente ao trabalho docente. Isso foi claramente observado na pesquisa, diante de
contextos particularizados diversos, como falta de infraestrutura básica em comunidades
distantes do centro urbano ou, em outros casos, no tocante as atividades didático‐pedagógicas
coletivas, planejamento, material didático, etc.
Formozinho (1991 p. 237 apud SILVA 2000 p. 08) defende a formação continuada de
professores como aquela que “visa seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. A formação visa o
aperfeiçoamento dos saberes, das técnicas, das atividades necessárias ao exercício da profissão
de professor”. Nesse sentido, percebeu‐se que, para os professores, a formação continuada
ainda é um elemento importante para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Apesar de
nossa hipótese inicial de pesquisa ter partido do pressuposto de que os professores priorizariam
formações calcadas em metodologias e práticas de ensino específicas para a educação do campo,
ainda foi uma questão recorrente (mesmo que em poucos casos) a necessidade de também focar
na discussão epistemológica sobre a educação do campo.
Sabemos que é recente a discussão sobre a necessidade de pensar uma proposta de
educação para o campo que não tenha como referência o meio urbano como nos diz Leite____.
Mesmo com as conquistas iniciadas nos ano de 1990, para muitas pessoas inclusive professores,
a discussão sobre essa temática e sobre a legislação que a envolve ainda constitui assunto
desconhecido ou de domínio superficial.
Apesar de alguns evidenciarem tal importância, todos os professores reconhecem que só
essa discussão é insuficiente no contexto atual. Por isso, faz‐se necessário um processo de
formação que envolva a dialética teoria – prática.
Isso em certa medida é reflexo das análises pessoais, feitas durante as entrevistas
principalmente, sobre o cotidiano escolar, os desafios enfrentados nas escolas do campo, as
experiências vividas nessas escolas e as perspectivas desses sujeitos que trabalham nas escolas
do campo. Destacamos algumas:
a) A contextualização local – global ainda é um dos grandes desafios apontados pelos
professores. Por um lado, isso é reflexo de materiais didáticos descontextualizados para a
realidade do campo; por outro, evidencia também o distanciamento da escola em relação à vida
cultural, ao cotidiano, dos saberes historicamente produzidos pelos sujeitos do campo. Alguns
professores relataram experiências significativas, porém como momentos pontuais do processo
didático‐pedagógico.
b) As experiências com hortas escolares, mesmo quando incorporadas no currículo como componente
curricular, convive com o isolamento. Dificilmente é construído ou pensado um trabalho interdisciplinar,
capaz de utilizar essa ferramenta metodológica como força motriz da articulação de saberes. Alguns
docentes chamaram atenção para a necessidade da disciplina de técnicas agrícolas, no município de Serra
do Ramalho, ser articulada como uma disciplina importante, além de ser trabalhada de modo a contribuir
mais significativamente para as atividades agrícolas da comunidade.
c) Falta de estruturação de uma política de educação municipal que coloque na agenda de governo, de
forma concreta, a Educação do Campo, contemplando desde a formação continuada e contínua dos
professores que atuam e estão iniciando nas escolas do campo até as questões infraestruturais. Nesse
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sentido, o município de Bom Jesus da Lapa apresentou um destaque para as precárias condições
infraestruturais das escolas localizadas no campo e as dificuldades de acessibilidade a essas escolas,
principalmente as mais distantes do centro urbano. O resultado disso, segundo relatos, é professores
adoecendo muito devidos as más condições no descolamento, também dos materiais utilizados em sala
de como giz, e “não ganha salubridade”. Já o foco dos professores de Serra do Ramalho esteve nas
questões de formação de professores, materiais didáticos e necessidade de adequação do calendário
escolar à realidade sócio‐produtiva das unidades familiares. Mesmo isso sendo um direito garantido pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação‐ LDB 9394 de 1996, nos períodos de intenso trabalho no
campo, a evasão escolar contínua sendo um problema rotineiro.
d) Os professores consideram a relação escola‐comunidade em certa medida como a participação dos pais
nas reuniões escolares. Esse latente distanciamento fica explícito na dificuldade de contextualização da
realidade local com os conteúdos, uma vez que a comunidade pouco participa do processo pedagógico,
muito menos da elaboração do projeto político pedagógico – PPP.
CONCLUSÃO
Essa pesquisa exploratória sobre a realidade das escolas do campo nos municípios pesquisados do Velho
Chico, com recorte nos eixos – Concepção de Educação do Campo; Práticas Pedagógicas; Políticas Públicas
de Educação do Campo; e Desafios e Perspectivas para as escolas do campo – foi significativa para
conhecermos as disparidades vividas por essas escolas.
As contribuições dos professores e nossa análise particularizada permitiu delinear alguns pontos
relevantes para o desenvolvimento da segunda etapa desta pesquisa, o desenvolvimento do curso de
aperfeiçoamento em Metodologias e Práticas Pedagógicas em Educação do Campo para professores das
escolas do meio rural dos municípios pesquisados. Essa segunda etapa será pautada na pesquisa‐ação.
Dentre os pontos relevantes para a estruturação da proposta de curso a ser desenvolvido:
a) A horta, mesmo sendo uma prática já utilizada, será redimensionada a partir de uma proposta
agroecológica, centrada nas concepções de sistema, controle biológico, relações trabalho, cultura
e ambiente. Será uma importante ferramenta metodológica para fomentar a articulação de
saberes, aproximar a escola da comunidade, tensionar processos de construção interdisciplinar de
saberes.
b) Obviamente que outras ferramentas farão necessárias para auxiliar a prática dos professores de
modo a trabalharem coletivamente, a partir de uma proposta centrada na educação do campo,
como: história oral, mapas mentais, diagnóstico rápido participativo, árvore de problemas, matriz
FOFA, etc.
c) Essas ferramentas não têm como objetivo restringir os conteúdos ao contexto local, mas
instrumentalizar os professores para que possam construir coletivamente com os alunos e
também com a comunidade/localidade os processos de contextualizações dos conteúdos.
Esse delineamento é inicial, e pelo próprio escopo do desenvolvimento do curso, baseado na
pesquisa‐ação, poderá ser repensado e outras ferramentas poderão fazer parte da proposta.
Se por um lado, essa proposta de intervenção busca minimizar o problema didático‐pedagógico, por
outro, as questões estruturais da educação do campo carecem de ações políticas no tocante a
valorização e respeito dos sujeitos do campo e dos professores que atuam nas escolas do campo.
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RESUMO
A partir da intervenção da sociedade do consumo, na
natureza a relação homem natureza ganhou proporções
de produção e consumo, onde o homem passou a tratar
o ambiente natural como produto que gera consumo.
Dessa forma ambientes naturais como o litoral, que
inicialmente eram utilizados como tratamento
terapêutico, durante a modernidade passou a ser
explorado como atividade lucrativa e trouxe como
consequência a perda da identidade da comunidade
local e a degradação do ambiente. Com base nessa
problemática surgiu a pesquisa “Educação Ambiental da
Comunidade: Reflexões e Práticas no Litoral do Icaraí‐
CE”. Neste trabalho são apresentados resultados dessa
investigação com intuito de atender ao objetivo: analisar
o processo de transformação da praia do Icaraí‐Caucaia,

identificando alternativas educativas para sua
conservação ambiental. Como material e métodos da
pesquisa, foram privilegiados métodos, técnicas e
instrumentos que permitiram reflexões sobre como a
educação pode intervir no processo degradação
ambiental na faixa litorânea do Icaraí‐CE Outro
instrumento da pesquisa foi a entrevista informal com a
comunidade e roteiro preestabelecido. A necessidade de
ações educativas para conservação ambiental foi
constatada no descarte inadequado de resíduos e na
falta de cuidado com a conservação ambiental, além da
falta de políticas públicas voltadas para o meio
ambiente. Dessa forma concluiu‐se ser de fundamental
a importância da educação ambiental da comunidade
local, para garantir a conservação do litoral.

PALAVRAS‐CHAVE: ambiente, conservação, educação, litoral.

ENVIRONMENTAL COMMUNITY EDUCATION: REFLECTIONS AND PRACTICES IN COASTAL
ICARAÍ‐CE
ABSTRACT
Following the intervention of the consumer society, the alternatives for their environmental conservation. As
nature of the relation between man and nature won materials and methods of research were privileged
proportions of production and consumption, where the methods, techniques and instruments that allowed
man began to treat the natural environment as a reflections on how education can intervene in resource
product that generates consumption. Thus natural degradation in the coastal strip of the EC ‐ Icaraí Another
environments like coastal, which were initially used as a research instrument was the informal interview with the
therapeutic treatment for modernity is now operated as community and predetermined script. . The need for
a profitable activity and consequently brought the loss educational activities for environmental conservation
of identity of the local community and environmental was observed at improper waste disposal and lack of
degradation . Based on these problems arose research " attention to environmental conservation, apart from the
Environmental Education in the Community: Reflections lack of public policies for the environment. Thus it was
and Practices in the Coastal Icaraí ‐ CE “. In this work concluded to be of fundamental importance to the
results of this investigation in order to cater to the goal environmental education of the local community, to
are presented: analyze the process of transformation ensure the conservation of the coast.
beach Icaraí ‐ Caucaia, identifying educational
KEY‐WORDS: environment, conservation, education, coastal.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA COMUNIDADE: REFLEXÕES E PRÁTICAS NO LITORAL DO ICARAÍ‐CE
1. INTRODUÇÃO
Com o passar dos tempos, a humanidade conseguiu desvendar e modificar a natureza
para ser mais bem aproveitada pela sociedade. Criou novas condições de vida, por conseguinte,
novas necessidades foram surgindo e os homens foram desenvolvendo novas técnicas para que
suprissem tais necessidades, muitas delas são oriundas do consumo e da produção (SANTOS;
FARIA, 2004).
A produção e consumo no Brasil são incentivados em várias ações dentre elas a
promulgação da Lei Complementar Federal nº14, em 1973, quando o Brasil vivenciou o
denominado “milagre econômico”, e a classe média de Fortaleza passou a investir suas reservas
em casas de veraneios como segunda residência na RMF. O primeiro destino dessa ocupação foi
o Icaraí em Caucaia e se repetindo no Iguape, no Morro Branco, na Caponga, dentre outras (DINIZ
e VASCONCELOS, 2009).
A partir dos anos de 1980, ocorreu o incentivo com políticas públicas voltadas ao turismo
nacional e internacional. Dessa forma, o turismo passou a representar para o nordeste brasileiro
uma alternativa econômica a partir do uso dos recursos naturais, principalmente pelo clima
tropical e o turismo de “sol e mar”. No caso específico do Ceará, o turismo de “sol e mar”
representou o processo de urbanização turística e se revelou de diferentes formatos. Neste
sentido, Paiva (2011) ressalta:
[...] o crescimento da urbanização provocado por habitações precárias em decorrência da
atratividade dos empregos gerados pela atividade turística; A construção em áreas de
deslocamento da tessitura urbana, metropolitana e regional, de resorts, grandes equipamentos
hoteleiros que pouco dialogam com as preexistências sócio‐culturais do lugar; Expansão de uma
nova tipologia de segunda residência, através da implantação de diversas áreas de loteamentos
junto à orla, construindo um espaço que tem sua vitalidade condicionada pela sazonalidade das
estações, férias e feriados; Supervalorização do patrimônio natural e cultural, que surgem como
mercadoria e são ameaçados pelo seu próprio poder de atração;Finalmente, a criação de
lugares artificiais e temáticos, verdadeiras ilhas elitizadas do consumo, simulacros de um
universo fantasioso e de exclusão, símbolo da segregação sócio‐espacial, da concentração de
renda e da vulnerabilidade dos lugares em que são inseridos. (PAIVA, 2011, p.10)

No intuito de atender essas classes, o solo do litoral cearense foi parcelado e vendido em
lotes para os pequenos proprietários como segunda moradia para o lazer e para os grandes
proprietários construírem hotéis e resorts. Como lembra Paiva, existiram três fases no que
concerne a inserção do espaço litorâneo dentro de uma dinâmica espacial diferenciada, a saber:
na década de 1970 prevaleceu o veraneio marítimo nos municípios litorâneos; na década
de 1980 implementou‐se a ação dos empreendedores imobiliários; e na década de 1990
iniciam‐se as intervenções estatais dentro da lógica da valorização turística (PAIVA, 2011,
p.16).

Essa valorização trouxe o modelo de turismo exploratório, agravada pelo descarte
inadequado dos resíduos produzidos nessas áreas (como mostra a figura 1), modificando a
paisagem e provocando a migração dos turistas para as áreas mais primitivas.
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Figura 1‐ Descarte inadequado de resíduos no litoral do Icaraí‐CE.
Fonte‐ Arquivo da pesquisa(2013)
O litoral do município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza (como mostra a
figura 2), é um exemplo desta problemática.

Figura 2‐ Região Metropolitana de Fortaleza‐CE
Fonte‐ Wikipédia (2014)
Situado a oeste da capital, é limitado à direita pela foz do Rio Ceará e à esquerda por um
promontório rochoso, onde se situa a Ponta do Pecém. Este trecho compreende
aproximadamente 30 km de praias arenosas, com granulometria média e fina, e com ondas
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incidindo sobre a costa de forma obliqua, o que as torna o principal mecanismo de transporte de
sedimentos. A ocupação urbana concentra‐se principalmente nas praias mais próximas a
Fortaleza, onde se observa ainda, o afloramento de rochas de praia e grande perda de material
sedimentar, fornecendo indícios da transferência dos processos erosivos da orla marítima da
capital para estas praias (LIMA, 2002).
As praias do litoral do município de Caucaia são caracterizadas pelo intenso processo de
ocupação urbana desordenada nas orlas, manifestando elevado grau de vulnerabilidade à erosão
marinha. A área de estudo está retratada na figura 3.

Figura 3‐ Localização da área de estudo
Fonte‐Santos, 2013.
As praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí, onde o processo de ocupação teve
inicio, fazem registro, em quase todos os seus trechos do afloramento de rochas de praia, da
formação de pequenas falésias e das ruínas de edificações, tornando as praias impróprias para o
lazer, turismo e comércio.
Outro exemplo dessa problemática é a praia de Ponta Negra tem cerca de 4 km de
extensão e pode ser considerada uma pequena baía, o forte avanço do mar destruiu boa parte do
calçadão da praia. Estão em curso uma série de obras para a recuperação do trecho, como pode
ser observado na figura 4.
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Figura 4‐ Avanço do mar‐ Praia de Ponta Negra(RN)
Fonte‐Gilberto, 2012.
Com essa problemática anunciada surgiu a presente investigação com o intuito de
responder as seguintes questões: quais as principais mudanças ocorreram na faixa litorânea do
Icaraí a partir dos anos de 1970? Como a educação ambiental da comunidade local pode
contribuir para conservação ambiental do litoral do Icaraí‐CE? A partir desses questionamentos
definiu‐se como objetivo: analisar o processo de transformação do litoral oeste do Ceará, na
praia do Icaraí‐Caucaia, identificando alternativas educativas para sua conservação ambiental.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa teve seu inicio em julho de 2013 com uma abordagem quantiqualitativa,
utilizou o método estudo de caso, que segundo Marconi e Lakatos (2011, p.56) possibilitou a
“análise com profundidade na área” de investigação. Com esse intuito, se buscou a sustentação
metodológica em uma proposta de sociedade baseada em um ideal humanista, que “seja um
instrumento de libertação do brasileiro, mas não poderá ser uma ação de poucos” (MORAES,
2005, p.48).
Como material e métodos da pesquisa, foram privilegiados métodos, técnicas e
instrumentos que permitiram reflexões sobre como a educação pode intervir no processo
degradação ambiental na faixa litorânea do Icaraí‐CE. Como técnica da investigação, foi utilizada
a análise documental, fotografias e mapas de outros autores que pesquisaram essa temática.
Assim como, foram elaborados mapas com o uso do software Autocad e GPS para localização da
área. Levantamento fotográfico com o registro das reuniões e pontos de degradação destacadas
durante as visitas de campo. Também foi material da pesquisa uma cartilha com a apresentação
dos principais problemas ambientais do espaço investigado. Essa cartilha foi elaborada durante a
investigação, com o objetivo de distribuí‐las, discutir os problemas levantados nas reuniões com
a comunidade. A partir dessas discussões, elencar ações voltadas a construção do plano de
gerenciamento ambiental da praia do Icaraí‐CE.
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Outro instrumento da pesquisa foi a entrevista informal com a comunidade chamado de C
e entrevista com roteiro preestabelecido com responsável pela Associação de Surf de Caucaia,
doravante chamado S1. A opção pelo mesmo deveu‐se por ser responsável de autorizar qualquer
prática radical na praia do IcaraÍ como kitesurf, surf entre outras, além de ser morador da
comunidade, ter acompanhado todo o processo de mudanças.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A transformação do litoral do Icaraí vem ocorrendo ao longo dos anos por impactos
causados pela ação do mar, conforme Diniz e Vasconcelos (2010) o litoral cearense apresenta
sinais de erosão na costa com influência direta das atividades antrópicas. Essas atividades têm
modificado a dinâmica costeira como, por exemplo, a interrupção de transporte de sedimentos
na faixa costeira, que provocam a degradação do meio ambiente. Um modelo desse tipo de
degradação, segundo os autores (2010) está na construção do porto do Mucuripe, que
intensificou os processos de degradação na zona costeira e grande impacto ambiental para as
praias e seu entorno.
Em relação ao avanço do mar atualmente está em processo de construção na Praia do
Icaraí uma estrutura para barrar a ação do mar chamada de “enrocamento”, O projeto tem o aval
da Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, e já foi adotado na recuperação de praias
como Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, e no Recife, em Pernambuco, como mostra a figura
5 e 6.

Figura 5‐ Enrocamento‐ Praia de Ponta Negra(RN)
Fonte‐< http://tribunadonorte.com.br/noticia/enrocamento‐em‐ponta‐
negra‐e‐interrompido‐pela‐mare‐cheia/248917>
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Figura 6‐ Enrocamento – Praia de Barro Novo(PE)
Fonte‐< http://zonadearrebentacao.com.br/2011/2011/06/olinda‐praia‐de‐b
airro‐novo‐enrocamento‐aderente‐apos‐a‐intervencao/>
No litoral de Caucaia, haverá enrocamento de 3,2 quilômetros de praia, com pedras
variadas formando um trapézio numa altura de seis metros, tendo nove metros de base. “A
tecnologia foi utilizada por nós em 1995 na praia de Boa Viagem, no Recife, e ajudou a recuperar
a orla”, afirma Parente. O projeto está orçado em R$ 30 milhões e, vencida a burocracia.
No Icaraí essa degradação foi confirmada na pesquisa de Freitas (2013, p.88) ao constatar
praia na Icaraí que o “avanço do mar provocou a redução da faixa de praia proveniente da
retirada dos sedimentos”. Nessa investigação destacou‐se como consequência desse avanço a
afirmação de C1 “os nossos clientes das barracas sumiram” pela falta de condições estruturais
nas barracas, representando um prejuízo socioeconômico para a comunidade.
Com relação às ações educativas para conservação ambiental, C2 não identificou
nenhuma ação efetiva, apesar de durante a entrevista o S1 ter elencado como ação educativa: o
projeto sócio ambiental “Mundo Limpo” no qual no Dia Mundial de Limpeza de Praia ocorre no
terceiro sábado do mês de Setembro e na Primeira Etapa Cearense de Surf, em parceria com o
SESC, tem como missão mobilizar a comunidade Caucaia (CE) para a conservação de
ecossistemas marinhos através da sensibilização e conscientização para as ações de
monitoramento e remoção do lixo das praias, rios e mangues.
Em relação a temática ambiental surgiu surgiu o Tripple Bottom Line (LIMA, 2008), no
qual a discussão se daria em torno dos seguintes pilares:(a)Econômico , com a criação de
empreendimentos viáveis, atraentes para os investidores;(b) Ambiental , com a interação de
processos com o meio ambiente sem causar ‐ lhe danos permanentes e, (c) Social , com o
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estabelecimento de ações justas para trabalhadores, parceiros e sociedade. De um modo mais
abrangente, o termo TBL é utilizado para definir o conjunto de valores, assuntos e processos que
as empresas devem ter em conta de modo a minimizarem os danos resultantes das suas
atividades e de modo a criar valor econômico, social e ambiental.
Verificou‐se também do mesmo modo de Freitas (2013, p.83) ao detectar em sua
pesquisa que a “presença de um container é possível notar que ele não se encontra cheio e que
ao redor do mesmo os resíduos encontram‐se espalhados pelo chão”. Nessa investigação
constataram‐se vários outros pontos de descartes inadequados de resíduos, como pode ser
observado na figura 7.

Figura 7‐ Descarte inadequado de lixo na praia do Icaraí‐CE
Fonte‐ Arquivo da Pesquisa (2013)
Essas discussões permitiram identificar contradições na fala dos membros da comunidade
relativas às ações voltadas a educação ambiental e apontaram ações educativas isoladas sem a
presença da gestão e políticas públicas. Porquanto os próprios moradores relatam, por exemplo,
que sabem os motivos da erosão, mas faltam novas propostas que realmente sejam definitivas
para solucionar o problema.
4. CONCLUSÃO
Ao analisar o processo de transformação da praia do Icaraí‐Caucaia, constatou‐se ao longo
dos anos o processo de degradação da zona costeira e a redução da faixa de praia. A necessidade
de ações educativas para conservação ambiental foi constatada no descarte inadequado de
resíduos e na falta de cuidado com a conservação ambiental. Dessa forma concluiu‐se ser de
fundamental a importância da educação ambiental da comunidade local, para garantir a
conservação do litoral.
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Considerando as discussões apresentadas, defende‐se que esse estudo possibilita
contribuir com uma análise para a conservação dos recursos naturais da Praia do Icaraí, gerando
reflexões que possam contribuir com planos de gerenciamento e revitalização dessa área.
Isso permite inferir a necessidade de ações educativas que proporcionem a comunidade
reflexões sobre os cuidados necessários com o meio ambiente e suas consequências que não são
apenas locais e sim globais.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma ferramenta interativa para
suporte ao ensino de História Regional. Inicialmente,
discutimos a importância do uso dos jogos
computacionais no processo de ensino/aprendizagem. A
literatura consultada é unânime em apontar que
atividades lúdicas que excedam a barreira da sala de
aula são importantes ferramentas no ensino de ciências
humanas. Nesse contexto, os jogos são apontados como
uma alternativa para motivar os estudantes à realização
de suas tarefas. Em seguida, produzimos um aplicativo

(quiz game) utilizando a linguagem JAVA e testamos sua
eficiência com alunos do ensino fundamental em uma
escola pública do município de Porto Nacional ‐ TO,
descobrindo assim, sua faixa etária de aplicação e
eventuais dificuldades na implementação da tecnologia
no ensino de ciências humanas.

PALAVRAS‐CHAVE: jogos educacionais, história regional, educação, aprendizagem

DEVELOPING AN INTERACTIVE QUIZ GAME FOR TEACHING REGIONAL HISTORY.
ABSTRACT
This work presents a interactive tool for support to the
teaching regional history. Initially, we discuss the
importance of use of games in the teaching/learning
process. The literature is unanimous in pointing out that
playful activities that exceed the barrier of the
classroom are important tools in teaching humanities. In
this context, games are seen as an alternative to

motivate students to do their jobs. Then, we produce a
JAVA applicative (quiz game) and we test in a public
primary school from Porto Nacional‐TO, discovering
your age group for application and possible difficulties in
implementation of techonology in teaching of human
sciences.

KEYWORDS: educational games, regional history, education, learning.
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DESENVOLVIMENTO DE QUIZ GAME INTERATIVO PARA APOIO AO ENSINO DE
HISTÓRIA REGIONAL
INTRODUÇÃO
Os conteúdos lúdicos são fundamentais para a aprendizagem, pois desperta nas crianças
a ideia de que aprender pode ser divertido. As iniciativas lúdicas nas escolas potenciam a
criatividade, e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Para Tarouco (2004), o
ato de brincar, que acompanha os jogos vai além do entretenimento, elas podem se tornar
ferramentas instrucionais eficientes, pois divertem na medida em que motivam, facilitando o
aprendizado e a capacidade de assimilação de aspectos já vistos pelo aluno jogador. É nessa
situação, que os jogos educativos vêm sendo vistos como aliado e como instrumento motivador
para a aprendizagem. Segundo Gomes (2009), quando o professor retira do campo de
escolarização das crianças essa “ludicidade” o processo de ensino torna‐se mais difícil e
cansativo.
O uso de ferramentas lúdicas servem para propiciar aos estudantes modos diferenciados
de aprendizagem, de conceitos e ampliação de valores, principalmente no ensino de normas
claras e explicita que orientam os jogos, contexto de maior importância que circunda os jogos
educacionais, a fim de formar o caráter e a cidadania dos alunos. Entretanto, segundo Braga et al.
(2007),
O educador deve estar preparado e atualizado para poder
observar e respeitar a faixa etária de seus alunos,
proporcionando‐lhes
oportunidades
conforme
seu
desenvolvimento e interesse, colaborando para o
desenvolvimento integral do indivíduo com os recursos que lhes
são oferecidos.

A situação apontada por Braga et al. é contrastada cotidianamente nas escolas públicas.
A inaptidão no uso de ferramentas lúdicas, em especial os jogos educativos, é vivenciada por
diversos estagiários de cursos de licenciatura, especialmente as licenciaturas em Computação e
Informática. Percebe‐se que, apesar das estruturas de laboratórios e internet que existem hoje
nas escolas públicas dos grandes centros, há um certo despreparo por parte das pessoas
responsáveis pelo uso da informática na educação. Falta de aplicativos específicos,
desconhecimento das ferramentas existentes e a falta de produção regional de software são
algumas das causas do desuso de laboratórios de informática pelo Brasil.
O USO DOS JOGOS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS
Os jogos pedagógicos são recursos que auxiliam o professor no processo de
ensino/aprendizagem, pois ajudam no desenvolvimento intelectual e social da criança.
“Considera‐se que o jogo, em seu aspecto pedagógico, se
apresenta produtivo ao professor que busca nele um aspecto
instrumentador, e, portanto, facilitador da aprendizagem muitas
vezes de difícil assimilação, e também produtivo ao aluno, que
desenvolveria sua capacidade de pensar, refletir, analisar,
compreender, levantar hipóteses, testá‐las e avaliá‐las com
autonomia e cooperação.” (Braga et al, 2007)

Entretanto, o professor deve saber o momento de utilização dessas ferramentas e ter a
definição clara dos objetivos de ensino, não sendo usado apenas como mais uma ferramenta de
diversão e passatempo. Para que o jogo cumpra sua função educacional, deve ser interessante e
desafiador, permitindo ao aluno uma autoavaliação, quanto ao seu desempenho, e, por
conseguinte o professor tem o papel atuante de mediador do processo de aprendizagem
selecionando aplicativos ou jogos harmônicos com a realidade do educando, com o contexto
escolar, prática pedagógica e conteúdo trabalhado em sala, para que possa ter sucesso no uso
desses recursos, já que esses meios de aprendizado devem proporcionar um desenvolvimento
integral do estudante, de forma dinâmica e ser capaz de estimular o pensamento autônomo,
crítico e criativo do mesmo.
O USO DE JOGOS PARA ENSINO DE HISTÓRIA
Para Marçal (2009), o uso dos jogos educativos tem sido cada vez mais utilizado nas
salas de aulas, principalmente nas disciplinas de exatas, sobretudo para o ensino da matemática,
entretanto é necessário que as disciplinas da área de humanas insiram essas ferramentas
educacionais em seus contextos como instrumentos pedagógicos por sua contribuição na
construção do conhecimento. Segundo a autora, o jogo como instrumento pedagógico tem sido
pouco explorado pelos professores da área de ciências humanas.
Existem alguns jogos e aplicativos desenvolvidos para trabalhar as disciplinas da área de
humanas, alguns até desenvolvidos para Sistemas Operacionais livres, como é o caso dos jogos
presentes no Linux Educacional. No contexto da história, há sites que permitem o usuário a jogar
online, no qual trabalham o contexto Histórico Mundial e do Brasil.
Pensar no ensino de história é uma tarefa complexa, especialmente pelo processo de
mudanças rápidas, quantidade de informações a que se tem acesso, o ritmo acelerado de
crescimento, as questões sociais de cada público, surgem dúvidas, de como se trabalhar e ensinar
a História levando em conta as diferentes contextos e perspectivas dos alunos.
Segundo Silva e Mafra (2011), o uso de jogos é uma boa maneira de explorar o
conhecimento em história das crianças, pois “contribuem para fixar sentidos sobre determinadas
memórias e sobre a História”.
É necessário adaptar os jogos para outras áreas do conhecimento, especialmente para o
ensino de história, como ressalta Fermiano (2005) no qual o jogo vai servir como um instrumento
de ensino, que possibilitará ativar o trabalho mental e interpessoal, vai ampliar a compreensão
do que rodeia o aluno, permeada de momentos do passado, do presente e do futuro. O uso dos
jogos educacionais na disciplina de história possibilita o aluno ter uma diversidade de pontos de
vista, problematizar situação, conhecer aspectos diversos e compreender perspectivas antes não
analisadas, passando a ser agente da construção da sua própria história. Apreende‐se que os
jogos trabalhados na disciplina de história permitem conhecer aspectos históricos, sociais e
culturais do meio representado, desenvolvendo a capacidade de memorização e fixação de
sentidos e sentimentos, fugindo do decoreba das aulas expositivas, permitindo ao estudante
estabelecer uma relação de mudança ao longo do tempo. Contudo, há desafios para elaboração
dos jogos computadorizados que retratem aspectos históricos, pois esses devem ser atraentes
para o aluno e ao mesmo tempo, didáticos. Aspectos importantes que circundam os jogos
voltados para a disciplina de história, é que em muitos casos o conteúdo já deve ter sido
trabalhado anteriormente dentro da sala de aula, cabendo à ferramenta apenas a fixação do

conteúdo. O professor pode montar diversos jogos para que os alunos possam atuar de forma
ativa na construção desse conhecimento.
Como ressalta Silva e Mafra (2011) o professor pode utilizar as etapas dos jogos para
incentivar ao aluno a estabelecer análises sobre as representações, levantar problemas e
estabelecer paralelos com outras questões históricas, “procurando transformar temas em
problemas em cada aula de História”.
OS JOGOS NA REALIDADE DA HISTÓRIA REGIONAL
Muitos dos jogos desenvolvidos para a área de história destinam‐se a trabalhar com a
História Geral e do Brasil, desconsiderando, de certa forma, a importância do estudo sobre
aspectos históricos regionais e locais do estudante. É evidente que a História Regional e Local
deve estar associada um aspecto mais abrangente, ou seja, “devem estabelecer relações com
uma noção macro em que esses temas estão inseridos, porém resguardando suas devidas
especificidades” (SILVA, 2013).
Segundo a autora supracitada, a inserção dos conhecimentos de História Regional e
Local é um processo lento e gradual, e que necessita de mudanças curriculares que possam
inserir esses conteúdos nos livros didáticos, juntamente com os conteúdos referentes à História
Geral e do Brasil.
Segundo a lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB 1996), em seu Título V, Capitulo, II
Sessão I, em seu artigo 26
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema
de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) do ensino fundamental ressalta que a
escola, na construção e desenvolvimento da cidadania, “precisa assumir a valorização da cultura
de sua própria comunidade e, ao mesmo tempo, buscar ultrapassar seus limites, propiciando às
crianças pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao saber, [...] conhecimentos
socialmente relevantes da cultura brasileira no âmbito nacional e regional”.
No Estado do Tocantins os aspectos históricos, geográficos e sociais referentes ao Estado
são trabalhados em todas as séries do ensino Fundamental, no contexto geral de forma
interdisciplinar em todas as disciplinas e especificamente, nas disciplinas de História e Geografia,
segundo a Proposta do Referencial Curricular do Ensino Fundamental do Estado do Tocantins de
2009 e revisado em 2011.
Este trabalho propõe sanar as dificuldades de trabalhar a história regional no contexto
escolar, com o desenvolvimento de um Quiz Game Interativo, com o proposito de desenvolver
ferramentas didáticas de apoio para essa prática pedagógica que encontra barreira por falta de
materiais didáticos. O trabalho possui uma etapa de desenvolvimento e outra de levantamento
de desafios. Ao final, obtém um aplicativo de desafio infantil com banco de questões que
exploram aspectos de história regional e local.

METODOLOGIA
Para desenvolver um jogo voltado para o contexto educacional, deve‐se planejar e
definir os objetivos que se deseja alcançar, a dinamização e qual a função educativa vai ser
desempenhada pelo jogo. “É necessário que a atividade de jogo proposta, represente um
verdadeiro desafio ao sujeito despertando‐o para a ação, para o envolvimento com a atividade,
motivando‐o ainda mais.” (MARATORI, 2003)
Para o desenvolvimento do Quiz Game, utilizamos a plataforma de desenvolvimento
Java, em especial, os componentes gráficos da classe Swing, desenvolvida na NetBeans IDE 8.0. A
escolha do ferramental técnico (Linguagem, IDE e plataforma de SO) foi toda baseada na filosofia
de Software Livre.
O jogo proposto tem como objetivo principal, avaliar o conhecimento dos alunos do
ensino fundamental sobre os conhecimentos regionais e locais tendo por base o domínio
cognitivo de Avaliação da Taxonomia de Bloom, isto é, a ferramenta testa a habilidade do aluno
em julgar o valor material do conteúdo para um propósito específico (Ferraz e Belhot, 2010 apud
Bloom, 1956).
O JOGO
O modelo Quiz foi escolhido porque essa modalidade de desafios é estimulante e leva o
estudante a tentar alcançar um recorde ou marca. O jogo pode apenas ser tentado por um aluno
de cada vez, e testa os conhecimentos dos alunos referentes à disciplina de História Regional e
Local. Ao inicial a aplicação, o usuário é questionado quando ao nível de dificuldades do Quiz
(Figura 1). O Quiz Game é apresentado na forma de uma trilha (Figura 2) a ser percorrida por um
pesonagem.

Figura 1 – Tela Inicial

Figura 2 – Trilha a ser percorrida. Cada passo corresponde a um desafio
O jogo contém perguntas referentes aos aspectos históricos das Regiões Norte e
Nordeste Brasileira (Figura 3), contendo um a quantidade razoável de questões e desafios de
múltipla escolha, com níveis de dificuldades divididos em fácil, médio e difícil. Cada pergunta é
selecionada de forma aleatória, existindo ainda a possibilidade do professor ampliar sempre que
necessário o seu banco de questões (Figura 4). O jogo provê uma grande capacidade de
personalização. O professor poderá, além de cadastrar um novo desafio, personalizar uma
mensagem de incentivo e criar uma série de dicas para o desafio através de imagens e áudio.

Figur
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O intuito do jogo é fazer com que o aluno chegue ao final da trilha com o maior número
de acertos possíveis, já que ao final da trilha aparece um placar com a quantidade de erros
cometidos pelo aluno e a quantidade de tentativas feitas. Entretanto o objetivo do
desenvolvimento de um Quiz Game Interativo é fazer com que os alunos tenham uma alternativa
de ensino divertida e estimulante, possibilitando o conhecimento e a diversão simultaneamente.

Figura 4 – Cadastro de novo desafio.
TESTES
Os sujeitos da investigação foram alunos do ensino fundamental primeiro ciclo, da
Escola Estadual Prof. Alcides Rodrigues Aires, do Município de Porto Nacional, Tocantins, com o
objetivo de trabalhar os conhecimentos referentes a História Regional. O ensino da história de
cada Estado é definido conforme suas propostas curriculares, no Estado do Tocantins, como já foi
dito, ela é vista durante todo ensino fundamental, buscando entender os conflitos, as
diversidades culturais, aspectos históricos desde os movimentos separatistas até sua
emancipação.
O jogo foi aplicado a 8 alunos alfabetizados das cinco primeiras séries da escola
investigada. Inicialmente, os alunos jogaram sem ajudas ou interferências do monitor de
laboratório. Nesta etapa, percebeu‐se que o jogo mesmo no nível 'fácil', apresentava bastante
dificuldades para os alunos das três primeiras séries. Os alunos dos quartos e quintos anos,
apesar de conseguirem vencer etapas da trilha, demoravam bastante tempo para concluir o jogo.
Com a ajuda dos monitores e com a repetição constante da atividade, os alunos
passaram a entender melhor o quiz e a demonstrar empolgação.
Percebemos que algumas questões eram muito difíceis, mesmo para alunos de séries
avançadas, visto que o alguns dos temas abordados ainda não haviam sido matérias de aula.
Um dos alunos investigados reclamou do tamanho da fonte utilizado no texto das
perguntas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS
Toda ferramenta de suporte ao ensino é valida. Os jogos, em especial, despertam o
raciocínio, o interesse e o sentido crítico da criança, proporcionando uma aprendizagem mais
significativa. O uso dessas ferramentas voltadas para o processo de ensino visa construir e

desenvolver as atitudes sociais, o respeito às regras e a oponentes (colegas) e estimular o
educando a ter iniciativa, seja ela individual ou grupal, para a resolução frente às problemáticas
apresentadas.
Neste trabalho foram abordados aspectos relativos à criação de um jogo educativo para
se trabalhar a história regional, em pesquisas feitas, não foram encontrados trabalhos
semelhantes, o que permite justificar seu desenvolvimento e aplicabilidade no ensino da História.
Pretende‐se dar continuidade ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do Quiz Game
Interativo e apresentar a professores e alunos para aplicação com um público maior e com um
banco de questões com maior número de perguntas. Em trabalhos futuros, os usuários do Quiz
Game Interativo (os professores e os alunos) responderão a uma matriz de julgamento e farão
suas observações a respeito do jogo. Espera‐se dar continuidade desenvolvimento do jogo,
envolvendo as 5 Regiões Brasileiras e seus principais fatos históricos para o desenvolvimento do
Brasil.
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RESUMO
O presente trabalho trata de um relato de experiência
desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado II,
do curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto
Federal do Ceará (IFCE) Campus Juazeiro do Norte,
tendo como objetivo apresentar a experiência
vivenciada durante a prática de maneira a discutir como
ocorrem as aulas de Educação Física no Ensino
Fundamental; refletir acerca da prática pedagógica na
perspectiva da abordagem Crítico superadora; e analisar
a aceitação e participação dos alunos a respeito dos
conteúdos e abordagem. O estudo tem origem
qualitativa, exploratória e utilizou como instrumentos de
coleta de dados a observação assistemática e um diário

de campo. Os conteúdos ministrados foram estilo e
qualidade de vida, avaliação física, atividade física e
nutrição, mini tênis, esportes na natureza e esportes
radicais. Estes foram desenvolvidos no decorrer de 30
aulas com turmas de 9º ano. Ao longo dessa experiência
pôde‐se perceber que a vivência nos diferentes níveis de
ensino é fundamental na formação acadêmica para
entender como funciona o ensino e o comportamento
dos alunos em cada contexto social, idade e estrutura
familiar. É uma vivência que prepara o estagiário para a
realidade em escolas públicas e particulares, ensinando
como agir em determinadas situações para que não se
surpreenda ao iniciar o magistério.

PALAVRAS‐CHAVE: Experiência Acadêmica, Estágio Supervisionado, Ensino Fundamental, abordagem Crítico
Superadora.

FORMATION AND PRACTICE EXPERIENCED BY TRAINEE OF PHYSICAL EDUCATION IN ELEMENTARY
EDUCATION II ‐ REFLECTING ABOUT APPROACH CRITICAL OVERCOME

ABSTRACT
The present work is an experience report developed in
the discipline of Supervised Internship II, from Degree in
Physical Education from the Federal Institute of Ceará
(IFCE) Campus Juazeiro, from graduation course in
Physical Education from the Federal Institute of Ceará
(IFCE) Campus Juazeiro, aiming to present the lived
experience during practice in order to discuss how to
occur the classes of Physical Education in Elementary
Education; reflect on pedagogical practice in view of the
Approach‐Critical overcome; and analyze the acceptance
and participation of students about the content and
approach. The study had qualitative exploratory origin
and used as tools for data collection the systematic

observation a field diary. The contents were taught style
and quality of life, physical evaluation, physical activity
and nutrition, mini tennis, nature sports and extreme
sports; were developed in the course of 30 lessons with
classes of 9th year of elementary. Throughout this
experience can be seen that the experience at different
levels of education is fundamental to the academic
background to understand how teaching and student
behavior works in each social context, age and family
structure. It is an experience which prepares the trainee
for reality in public and private schools, teaching how to
act in certain situations so that do not be surprised
when
starting
teaching.

KEY‐WORDS: Academic Experience, Internship Supervised, Elementary School, Approach‐Critical Overcome.
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A FORMAÇÃO E A PRÁTICA VIVENCIADA POR ESTAGIÁRIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO
ENSINO FUNDAMENTAL II – REFLETINDO ACERCA DA ABORDAGEM CRÍTICO SUPERADORA

INTRODUÇÃO
A Prática de Ensino foi estabelecida no intuito de proporcionar ao formando uma vivência de
como será sua atuação na área de formação orientando para a realidade do futuro ambiente de
trabalho. O estágio supervisionado é uma disciplina presente nos currículos dos cursos de
licenciatura em Educação Física, estabelecida por lei pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
A RESOLUÇÃO CNE de 31 de março de 2004, Art. 10, § 2º expressa que o estágio
profissional curricular é um momento da formação a ser vivenciado pelo graduando a fim de
firmar as competências exigidas para o exercício da profissão em diferentes campos de
intervenção, sendo supervisionado por profissional habilitado e qualificado, a partir da segunda
metade do curso.
A carga horária estabelecida no art. 7º § 1º desta mesma resolução é de que 40% da
disciplina sejam no campo de intervenção. Segundo Pimenta (2011) a reflexão sobre a prática,
análise e interpretação constroem a teoria que constroem a prática para esclarecê‐la e
aperfeiçoá‐la.
A disciplina de estágio supervisionado II do curso de Educação Física do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), trata da prática de ensino no nível
Fundamental e é ofertada no 6º período da graduação com carga horária de 100 horas, sendo 40
horas para aulas teóricas e elaboração de planos, 10 horas para atividades extra‐classe, 10 horas
para observação e 40 horas são reservadas para intervenção. No momento o IFCE Campus
Juazeiro do Norte passa por dificuldades com relação à supervisão dos estágios do curso de
Educação Física, por conta da falta de professores para essa prática. Por essas circunstâncias
alguns estagiários chegam a ficar sem supervisão.
A prática que será aqui abordada se deu na escola E.E.F.M. Dona Maria Amélia Bezerra,
localizada na av. Castelo Branco, bairro Pirajá no município Juazeiro do Norte – CE. O presente
trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada durante essa prática relacionando‐a
com a formação acadêmica, mais especificamente de maneira a discutir como ocorrem as aulas
de Educação Física no Ensino Fundamental; refletir acerca da prática pedagógica na perspectiva
da abordagem Crítico superadora; e analisar a aceitação e participação dos alunos a respeito dos
conteúdos e abordagem utilizados.
Para a análise desejada deve ser levada em consideração a preparação que precede a
intervenção. A disciplina foi dividida em 40h aulas teóricas, 20 de extra classe, sendo 10h de
planejamento e 10h de prática, 10h observação na escola, 30h intervenção em sala, totalizando
100 horas da disciplina.
A abordagem de ensino utilizada durante a prática pedagógica é determinada pelo IFCE
em cada um dos estágios, não pelos alunos da graduação. Neste caso a abordagem determinada
para o estágio II é a Critico Superadora que de acordo com Darido (2006), utiliza o discurso da
justiça social como ponto de apoio e é baseada no marxismo e neomarxismo, tendo recebido na
Educação Física grande influência dos educadores José Libânio e Demerval Saviani.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho trata de um relato de experiência desenvolvido durante a disciplina
de Estágio supervisionado ofertada do curso de licenciatura em Educação Física. O relato de
experiência vem discorrer sobre uma vivencia experimentada durante um período de tempo.
Este relato de experiência caracteriza‐se como de origem qualitativa, exploratória. Para
Thomas; Nelson; Silverman (2007) na pesquisa qualitativa o pesquisador está presente
intensamente e interessando‐se mais pelo processo do que pelo produto; sendo objetivos deste
tipo de estudo “a descrição, a compreensão e o significado” (p.298). Se tratando da fase
exploratória Lima; Costa, (2005) consideram esta como o momento de planejamento do
pesquisador, em que delimitará o problema, determina os objetivos, enfoque teórico e métodos
de coleta.
Os instrumentos de coleta de dados foram observação assistemática também conhecida
como participante onde o pesquisador participa do grupo observando e tem um papel de
atuação no mesmo e um diário de campo da prática vivenciada no estágio no qual foram
descritas detalhadamente todas as aulas ministradas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A abordagem crítica superadora compreende a Educação Física como uma: “matéria
escolar que trata, pedagogicamente, temas da cultura corporal, ou seja, os jogos, a ginástica, as
lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte e outros" (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 18).
Para Soares (1992), abordagem Crítico Superadora pode desempenhar um papel político‐
pedagógico, pois encaminha propostas de intervenção e possibilita reflexões sobre a realidade do
indivíduo, transmitindo os conteúdos simultaneamente aprofundando‐se a cada ano, mas sem
visão de pré‐requisitos. Esta abordagem explora o conceito de cultura corporal propondo a
organização do conhecimento em forma de ciclos de escolarização (SANTOS, GOMES; 2009).
De acordo com Santos; Gomes (2009) essa abordagem é embasada no materialismo
histórico‐dialético de Marx e indica que o professor de Educação Física, deve ser comprometido
com um projeto político pedagógico da escola, que nasce partindo das necessidades de liberdade
de uma classe social, onde o currículo ampliado guia o aluno a uma reflexão pedagógica,
pensando na realidade social.
A seleção e organização dos conteúdos na perspectiva crítico superadora requer
coerência em relação ao objetivo, promovendo uma leitura crítica da realidade, prevendo a
análise sobre sua origem e qual a necessidade de seu ensino de forma adaptar‐se a realidade
material e física da escola, visando uma formação integral e diferenciada do cidadão (SANTOS;
GOMES; 2009).
Inicialmente ressalta‐se o princípio do confronto e contraposição de saberes, ou seja,
compartilhar significados construídos no pensamento do aluno através de diferentes
referências: o conhecimento científico ou saber escolar é o saber construído enquanto
resposta às exigências do seu meio cultural informado pelo senso comum (COLETIVO DE
AUTORES, 1992; p.20).

Dessa forma a perspectiva crítica almeja que o aprendizado aconteça de forma mais
complexa e com sentido palpável, não que aprenda o jogo, por aprender, ou o esporte por que o
professor disse que é interessante ou importante, mas que o aluno adquira uma visão crítica do
por que ele está aprendendo e de que forma essa prática vai contribuir positivamente na sua vida
social cotidiana. “É preciso que o aluno entenda que o homem não nasceu pulando, saltando,
arremessando, balançando, jogando etc.” (idem; p.27).
Trata‐se, portanto, não mais de apenas submeter os alunos a uma atividade física para
“fortificar os corpos” ou, então, de desenvolver as habilidades esportivas incutindo os
seus presumíveis valores positivos; passa‐se agora a entender a função da disciplina
Educação Física como a de introduzir os alunos no universo da cultura corporal de
movimento, ou seja, propiciar a construção pelo aluno de um amplo acervo cultural
(BRACHT, 2010; p.3).

O confronto do saber popular (senso comum) com o conhecimento científico universal
transmitido pela escola é do ponto de vista metodológico, fundamental para a reflexão
pedagógica, porque é isso que vai estimular o aluno, a ultrapassar o senso comum e construir
seus próprios pensamentos mais elaborados ao longo de sua escolarização (COLETIVO DE
AUTORES, 1992).
A escola recebeu a estagiária muito bem, tanto a coordenação em geral, quanto o grupo
de professores de Educação Física dando suporte em todos os momentos. Em relação à estrutura
da escola, esta possui uma sala de material esportivo com um ótimo acervo de materiais, dentre
esses, bolas de handebol, basquetebol, futsal, voleibol, material de mini tênis, material para
avaliação física (adipômetro, balança, fita métrica), tênis de mesa. O espaço físico para atividades
práticas são uma quadra coberta e uma academia popular dentro da escola.
Os conteúdos foram selecionados pela professora colaboradora, pois é necessário seguir o
cronograma anual e mensal da escola, porém as aulas foram planejadas com a participação da
professora colaboradora, assim o material foi mais bem aproveitado junto às circunstâncias. Para
elaboração do plano mensal, foi utilizado o método de planejamento participativo com a
participação dos alunos e dos demais professores de Educação Física da escola.
Os conteúdos ministrados durante a prática foram: estilo e qualidade de vida, avaliação
física (questionário, Par‐Q anamnese, testes físicos) atividade física e nutrição, esporte mini tênis,
esportes na natureza e esportes radicais; foram desenvolvidos no decorrer de 30 aulas com duas
turmas de 9º ano.
Faria (2005) et al expressa que o conhecimento relacionado com a qualidade de vida,
incluindo sua relação com o exercício físico e o lazer, seus mitos e falsas verdades (ideologia)
precisa ser transmitido, na escola, para que o aluno assuma uma posição social e uma vida
pessoal compromissada com a qualidade de vida como um todo, para além da busca individual
da saúde orgânica.
Segundo a professora colaboradora, esses conteúdos foram selecionados por conta da
análise da realidade dos alunos e da comunidade, pois afirma que estes chegam à escola com um
bom conhecimento a respeito somente de esportes, ou melhor, “do quarteto mágico” (futsal,
voleibol, handebol e basquetebol), dessa forma aprender sobre o corpo e a movimentação na
perspectiva da cultura corporal, bem como vivenciar esportes não muito divulgados nas escolas
durante o Ensino Fundamental I, torna‐se mais necessário para a realidade desses alunos.

Porém o esporte, uma incrível ferramenta de socialização, que ocupa um lugar cada vez
maior na sociedade, definido por Daiuto (1991) apud Tenroller; Merino como uma necessidade
individual e social, evidenciada cada vez mais entre as atividades do homem, sendo uma fonte de
saúde e de distração, capaz de preservar a integridade física e moral deste.
Visando isto, para que a prática dos esportes mais conhecidos não seja deixada de lado na
escola, foram reservados horários específicos para o ensino e treino desses esportes em contra
turnos, onde cada aluno frequenta a prática dos esportes que lhe dão mais prazer, sendo que
nesses horários os alunos não são separados por idade ou série, mas passam a fazer parte do
mesmo grupo em função da escolha do esporte.
Quanto à estrutura das aulas, foi organizada em teóricas e práticas, cada aula tinha
duração de 50min. Todas as aulas seguiram a mesma sequencia pedagógica da seguinte forma:
apresentação do conteúdo, reflexão sobre este com confronto e contraposição dos saberes,
atividades práticas ou de fixação, momento de assimilar o conhecimento.
Nas aulas de estilo e qualidade de vida os alunos puderam identificar a diferenças entre
estes dois termos e quando se aplicam no cotidiano deles fazendo uma reflexão critica sobre a
sua realidade no contexto familiar e escolar. No conteúdo de avaliação física (anamnese,
questionário Par‐Q, testes físicos), tiveram uma vivência significativa de como acontecem esses
testes e para que servem, assim realizaram uma auto avaliação observando o próprio corpo.
A partir disso foi incentivado um debate de como e quanto a mídia e a sociedade
idolatram e fazem propaganda de corpos perfeitos, sendo orientados da importância de se
cuidar, mas respeitar seu corpo, a partir disso foi dado início ao conteúdo atividade física e
nutrição, que deu uma orientação que despertou a curiosidade sobre o assunto levantando uma
discussão bastante produtiva em que os alunos puderam expressar suas ideias e conhecimentos.
Os esportes mini tênis, esportes na natureza e esportes radicais foram também assuntos
inéditos na escola, onde a partir do mini tênis conheceram uma modalidade esportiva na
perspectiva da cultura corpora, entendendo qual a realidade desse esporte na sociedade deles,
como ele repercutiu, qual a importância de se aprender e no que pode acrescentar e contribuir
no contexto da vida cotidiana desses alunos. Para finalizar os conteúdos foi realizada uma trilha
de aventura, onde os alunos sentiram o prazer de estarem mais próximos à natureza vivenciando
uma prática totalmente prazerosa.
São várias as dificuldades encontradas no campo de estágio, as mais comuns entre elas
são a falta de material, a falta de espaço físico adequado ou mesmo a falta de recepção de
professores que deveriam ser colaboradores, mas acabam não exercendo essa função. Porém no
caso deste estudo a principal dificuldade foi com relação ao comportamento abusivo dos alunos
que prevalecia na maioria das vezes.
Como se tratavam de turmas numerosas com 44 alunos, cada, todos na fase da
adolescência, a maioria tinha o comportamento inadequado nas aulas, eram bastante agitados e
dificilmente todos atendiam a estagiária ao mesmo tempo, quando a aula era na quadra
esportiva. Porém apesar desse comportamento, grande parte da turma participava de todas as
aulas, outra pequena minoria só se interessava mais quando se tratava de avaliação com
atribuição de nota, principalmente se tratando de aulas práticas.

Essa realidade não acontecia somente nas aulas da estagiária, durante o período de
observação, notou‐se que o comportamento e a participação nas aulas com a professora efetiva
acontecia da mesma maneira.
Quanto aos conteúdos os alunos tiveram uma boa aceitação, porém, em todas as aulas
práticas logo de início alguns insistiam para que fosse o conteúdo Futsal, mas na verdade não
queriam aula de futsal, mas sim o “rachinha” de sempre. Contudo acabavam participando e se
envolvendo com o novo conteúdo.
Os conteúdos abordados nas aulas foram novos para as turmas, e se tratando do mini
tênis foi uma experiência bastante rica que de inicio não deram muita importância, mas no
decorrer da prática do esporte, se identificaram e se divertiram muito, embora houvesse alguns
que não participaram, na sua maioria, meninas que não se interessavam em praticar nada, a não
ser em períodos de avaliação com atribuição de nota.
CONCLUSÃO
Ao longo dessa experiência pôde‐se perceber que a vivência nos diferentes níveis de
ensino é fundamental na formação acadêmica para entender como funciona o ensino e como é o
comportamento dos alunos em cada contexto social, idade e estrutura familiar. São situações
que preparam o estagiário para a realidade em escolas públicas e particulares, ensinando como
agir em determinadas situações para que não se surpreenda tanto ao iniciar o magistério.
Com relação à abordagem crítico superadora, ficou notório que é uma opção a ser
considerada quando se trata desse nível de ensino, já que abrange uma variedade de conteúdos
a serem trabalhados mostrando que o conhecimento é construído por etapas do mais simples
para o mais complexo e ensinando os alunos a adquirirem posição crítica diante da sociedade
para que se tornem cidadãos com visão além do que é senso comum.
A aceitação com à abordagem e conteúdos foi boa, embora tenha havido um pouco de
resistência no primeiro momento e não tenham desistido de insistir com o futsal.
Uma situação perceptível com relação aos alunos foi que ainda permanece a dificuldade
de visão crítica, ideias próprias, de abandonar o censo comum como a única realidade verdadeira
e correta, o receio de criar e de experimentar o novo, de fazer diferente. Infelizmente essa é uma
realidade que envolve inúmeras escolas de ensino fundamental, tanto da rede pública quanto da
rede particular de ensino. É um costume que levará longo período para ser reconstruído.
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RESUMO
O IFRN‐ Campus Mossoró, como instituição que
busca ensino de qualidade, oferece educação
tecnológica, e, assim, vem abrindo portas para o
acesso ao ensino superior disponibilizando o curso
de Licenciatura em Matemática. Esse estudo busca
contribuir em prol de maior atributo e
aprimoramento da prática pedagógica dos
professores, para obter maiores contribuições na
solução dos desafios surgidos durante o curso. O
artigo tem por objetivo traçar o perfil do licenciando
em matemática do IFRN‐Mossoró, baseado no

processo de formação na Educação Básica, na sua
opção e definição pelo curso e no papel dos
componentes curriculares no processo de formação
do futuro educador. A metodologia empregada foi
uma pesquisa bibliográfica e de campo, o
instrumento de pesquisa utilizado foi um
questionário, que, aplicado aos alunos, forneceu
dados que possibilitou um diagnóstico do perfil dos
alunos foco do estudo da referida instituição de
ensino.

Palavras chave: Ensino, Licenciatura Plena, Matemática.

PROFILE OF MATHEMATICS IN THE UNDERGRADUATES IFRN‐MOSSORÓ
ABSTRACT
The Campus IFRN ‐ Mossoró, as an institution that
seeks quality in education, provides technology
education, and thus has opened oportunity for
providing access to higher education course in
Mathematics. This study presents criticism of course,
in favor of higher attribute and improvement of
pedagogical practice of teachers, for major
contributions in solving the challenges encountered
during the course. The article aims to profile the

licensing in math IFRN ‐ Mossró, based on the process
of training in Basic Education, at its option and setting
the course and the role of curriculum components in
the training of future educators process. The
methodology used was a literature and field research,
the research instrument was a questionnaire, which,
applied to the students provided data that enabled an
assessment of the profile of the students focus on the
study of that institution.

KEYWORDS: Keywords: Education, Full Degree, Mathematics.
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PERFIL DOS LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA DO IFRN‐MOSSORÓ
Introdução
O ensino da Matemática engloba inúmero saberes, o qual apenas o conhecimento da
Matemática tem por objeto diversas grandezas, formas e relações numéricas entre entidades
definidas abstrata e logicamente e a experiência de magistério não garantem competência
profissional ao professor. Embora o objeto de estudo da Educação Matemática ainda esteja em
construção, ele está centrado na prática pedagógica, de forma a envolver‐se com as relações
entre o ensino, a aprendizagem e o conhecimento matemático.
É com base em interesses de progressos, em relação ao ensino superior de matemática, que
buscamos um estudo abrangente acerca da prática dos docentes, e o que o instituto está a
oferecer aos alunos, para assim identificar fatores significantemente capazes de interferir nas
políticas gerais da Instituição. Como ponto de partida desta pesquisa, foi utilizado um
instrumento de pesquisa que foi aplicado a trinta alunos matriculados no curso de matemática
no IFRN Campus de Mossoró em 2013, com o objetivo de identificar não só os motivos de sua
opção pelo curso, porém, também, identificar os perfis desses estudantes.
Considerando o processo de formação inicial, podemos refletir sobre como este licenciando
chega à instituição de nível superior e, principalmente, o porquê da sua opção pelo Curso de
Licenciatura em Matemática. Acredita‐se que a trajetória percorrida pelo Licenciando, antes de
chegar à Universidade, precisa ser considerada no processo de formação deste, pois, ao
ingressar no meio acadêmico, o mesmo já possui, no mínimo, onze anos na escola de Educação
Básica, tendo tido contato com conteúdos matemáticos durante todo este período.
Conforme o exposto, a escolha desta temática se justifica, pois sua relevância para a área
educacional é muito grande, tendo em vista que, através desta pesquisa, será identificado o
perfil dos acadêmicos, foco deste estudo, e, além disso, contribuir para a melhor formação
desses futuros professores. Conhecer o licenciando em Matemática do IFRN ‐Mossoró, o que
ele espera e traz para o meio universitário, olhar o curso do ponto de vista dos alunos e
identificar falhas e pontos fortes, permite articular os componentes curriculares para que os
alunos, maiores beneficiados neste processo, concluam sua Licenciatura satisfeitos e bem
preparados para atuar em sua área, a educação matemática.
A necessidade do ensino da Matemática 1
Atualmente, há a necessidade de compreender o ensino da Matemática, para além da
transmissão‐assimilação, de forma que se demarque, nos currículos escolares, a possibilidade
dos estudantes realizarem análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e
formulação de ideias. Essas necessidades trazem para a educação escolar um ensino da
Matemática diferente daquele proveniente das engenharias que tem marcado, de forma
prescritiva, um ensino clássico que privilegia métodos puramente sintéticos, cuja premissa
pauta‐se no rigor de uso dos algoritmos matemáticos na eficácia da justificação para
1

Parte desta fundamentação teórica são fragmentos de textos retirados do projeto do curso de licenciatura do IFRNMOSSORÓ
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modelagem de fenômenos naturais.
Os novos acontecimentos em correlação com melhorias na ciência e tecnologia, assim como o
advento da globalização da sociedade e as mudanças nos processos produtivos e nas práticas
sociais trazem consequências para a educação e, consequentemente, novas exigências à
formação de professores, agregadas às que já se punham até este momento. O Plano Nacional
de Educação (PNE) destaca, em seu capítulo sobre o magistério da educação básica, a exigência
de “profissionais cada vez mais qualificados e permanentemente atualizados” (Plano 2000).
Nesse cenário, é de se esperar que mais e maiores cobranças recaiam sobre os professores.
Evidências nesse sentido podem ser destacadas na legislação em vigor, a partir da nova Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) ‐ Lei 9394/96. Esta Lei ao tratar da valorização do magistério da
educação, inclui a avaliação do desempenho como um critério de progressão funcional. (BRASIL,
1996). Também, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena (BRASIL, 2001)
aprovadas em maio de 2001, sinalizam a avaliação como um dos “princípios orientadores para a
reforma da formação de professores". Nesse contexto legal, colocam‐se demandas de um
profissional do magistério capaz de aprender a aprender e de uma formação de base
generalista. As políticas de formação, todavia, parecem ainda permanecer mais próximas de
modelos tradicionais, sem a devida ênfase em uma qualificação docente compatível com um
mundo já transformado.
No Brasil tal situação se expressa na incapacidade de universalizar a educação básica para todos
os segmentos da sociedade, assim como na qualidade da educação escolar e da própria
formação profissional do docente. Vale ressaltar que, até o ano 2000, menos da metade dos
professores do Ensino Fundamental 47,3% (1.434.710) docentes possuíam nível superior
(BRASIL/MEC/INEP 2002).
Essa situação impõe a formação inicial como uma necessidade indiscutível para as Instituições
formadoras, no sentido de capacitar profissionais da educação para o ensino da Matemática
numa concepção de construção do conhecimento matemático, sob uma visão histórica, como
ciência que tem sua origem na necessidade do homem, de modo que os conceitos sejam
apresentados, discutidos, construídos e reconstruídos e também influenciem na formação do
pensamento humano e na produção de sua existência por meio das ideias e das tecnologias.
Assim, a efetivação da Educação Matemática requer um professor interessado em desenvolver‐
se intelectual e profissionalmente e em refletir sobre sua prática para tornar‐se um educador
matemático e um pesquisador em contínua formação.
No Brasil ser professor de matemática nos dias atuais “implica olhar a própria
Matemática do ponto de vista do seu fazer e do seu pensar, da sua construção histórica
e implica, também, olhar o ensinar e o aprender Matemática, buscando compreendê‐
los” (MEDEIROS, 1987, p. 27).

Os profissionais da educação, diante das novas realidades e da complexidade de saberes
envolvidos, presentemente, em sua formação profissional, precisam de formação teórica geral
ampla e mais aprofundada capacidade operativa nas exigências da profissão, propósitos éticos
para lidar com a diversidade cultural e a diferença, além, obviamente, do domínio dos
conhecimentos, objeto de sua disciplina.
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Várias estatísticas têm sido apresentadas e divulgadas sobre o aprendizado em Matemática em
todo o território nacional. Recentemente, foi publicada em jornal local a pouca eficiência de
nossos estudantes, no que diz respeito ao domínio da Matemática, em escolas públicas do
Estado do Rio Grande do Norte. Não é de se entranhar que, essa pouca eficiência escolar no
ensino da Matemática, seja consequência natural da escassez de profissionais com graduação
em Matemática em efetivo exercício da docência nas salas de aulas das escolas públicas do
Estado. É do conhecimento da população que, muitos profissionais em exercício docente no
Ensino da Matemática na Educação Básica, possuem formação profissional das mais diversas
áreas do conhecimento, como também, outros atuam como estagiários na rede pública de
ensino, estando ainda cursando a faculdade, em face da falta de profissionais com graduação
específica na área. A falta dos professores com formação específica em Matemática, em grande
parte do período letivo nas escolas públicas do Estado, tem acarretado o não cumprimento das
competências curriculares necessárias à Educação Básica.
Como sanar essa demanda de profissionais com qualificação específica se não aumentando a
oferta de vagas para os cursos de graduação em Licenciatura específica para este público
alvo?
Segundo dados coletados na Sub‐Coordenadoria do Ensino Médio (SEM) da Secretaria de
Educação, Cultura e Desportos do Estado do Rio Grande do Norte, o quadro de vagas em
municípios do interior, onde inexistem licenciados nos componentes curriculares da área das
ciências naturais da matemática e suas tecnologias, no ano 2008, atinge um total de 180
professores, sendo que destes, 54 são de Matemática. Outro dado relevante diz respeito ao
número de cidades que no último concurso público não ofereceu inscrição aos candidatos da
categoria de professor, em razão da falta de graduação em Licenciatura Plena em Matemática.
Tal deficiência foi ressaltada no artigo publicado no jornal Tribuna do Norte de 25 de novembro
de 2007 intitulado “Escolas do RN têm um déficit de 2 mil professores”. De acordo com esse
artigo, o Sinte‐RN (sindicato dos trabalhadores em educação do Rio Grande do Norte) critica o
atual quadro dizendo que: 'Hoje, a estimativa é de que seria necessária a contratação de pelo
menos 2 mil professores para suprir as necessidades da rede '[...] Todo ano, uma porcentagem
de professores se aposenta e há, também, casos de falecimentos. Porém, não há um
planejamento para suprir essas saídas'.
Ainda de acordo com o artigo, 'Na verdade, a carência de educadores é fruto da falta de uma
política de recursos humanos, que afeta todas as áreas, mas, principalmente, as prioritárias,
como Saúde e Educação' [...] Aliado a isso, surge outro problema, na falta de professores
efetivos, a Secretaria acaba por utilizar, de forma errada, os serviços de estagiários. Suprir a
falta de professores com estagiários é muito prejudicial, pois esses deveriam, na verdade, estar
acompanhando os titulares e não substituí‐los de forma efetiva.
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Objetivo do curso de licenciatura em matemática
O Curso Superior de Licenciatura em Matemática tem como objetivo geral: formar professores
licenciados em Matemática para a Educação Básica, com visão ampla do papel do educador,
capazes de trabalhar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares e utilizar os
conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo que o cerca e para resolução de
problemas do seu cotidiano de vida e do mundo do trabalho.
Os objetivos específicos do curso incluem:
‐Propiciar a formação profissional inicial de professores de Matemática para a Educação Básica
(Ensino Fundamental e Ensino Médio);
‐Possibilitar uma visão ampla do conhecimento matemático e pedagógico, de modo que o futuro
professor possa especializar‐se, posteriormente, em áreas afins, seja na pesquisa em Educação
ou Educação Matemática, na pesquisa em Matemática, ou na área de Administração Escolar;
‐Desenvolver valores estéticos, políticos e éticos no futuro docente capazes de orientar,
pedagogicamente, sua prática educativa, contribuindo para a consolidação de uma educação
emancipatória.
Perfil profissional de conclusão do curso
O Curso Superior de Licenciatura em Matemática do IFRN Campus de Mossoró é composto de
um currículo flexível e multidisciplinar que proporcionará aos professores‐formandos
desenvolver capacidades cognitivas, procedimentais e atitudinais necessárias ao pleno exercício
do magistério para a segunda e terceira etapas da Educação Básica, presencial e a distância,
podendo atuar ainda na modalidade EJA, como também dar continuidade aos estudos em cursos
de Pós‐Graduação. Além disso, o futuro professor será capaz de construir espaços de
interlocução em que possa analisar a própria prática docente de forma individual e/ou em grupo.
O licenciado em Matemática terá as seguintes características:
‐visão de seu papel social de educador com capacidade de interpretar e discernir sobre diversos
temas e realidades quando em contato com seus educandos;
‐compreensão plena de como o processo de ensino e aprendizagem da matemática afeta na
formação do indivíduo;
‐Expressar‐se escrita e oralmente com clareza e precisão;
‐Compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de situações‐
problemas;
‐Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações eficazes para a aprendizagem e para o
desenvolvimento dos estudantes, utilizando conhecimento das áreas afins;
‐Ser capaz de trabalhar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares de forma integrada
com os professores da sua área e de áreas afins, no sentido de favorecer uma aprendizagem
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integrada e significativa para os seus alunos;
‐Identificar, formular e resolver problemas em sua área de aplicação, utilizando rigor lógico‐
científico na análise da situação‐problema;
‐Estabelecer e trabalhar relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;
‐Investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisar a prática profissional, tomando‐
a continuamente como objeto de reflexão para compreender e gerenciar o efeito das ações
propostas, avaliar seus resultados e sistematizar conclusões de forma a aprofundá‐las;
‐Participar de programas de formação continuada;
‐Elaborar propostas metodológicas de ensino‐aprendizagem da Matemática para a Educação
Básica;
‐Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos para o ensino da matemática;
‐Analisar e elaborar propostas curriculares do ensino da Matemática para o Ensino Fundamental
e Médio;
‐Adotar uma prática educativa que leve em conta as características dos estudantes e da
comunidade; os temas e necessidades do mundo social e os princípios, prioridades e objetivos do
projeto educativo e curricular do ensino da Matemática;
‐Estabelecer uma cartografia de saberes, valores, pensamentos e atitudes a partir da qual
possam instigar criticamente o conhecimento matemático;
‐Refletir, criticar, propor e reavaliar novas propostas de trabalho específicas de sua área de modo
a colaborar com o desenvolvimento do ensino de Matemática;
‐Ter uma visão crítica da Matemática que o permita avaliar livros textos, a estruturação de cursos
e tópicos de ensino, expressando‐se sempre com clareza, precisão e objetividade.
Materiais e Métodos
Gil (2007) ressalta a necessidade de fixação de um procedimento sistemático que proporcione
respostas aos problemas que são propostos, Assim a elaboração de uma pesquisa é feita
mediante a consideração das etapas necessárias ao seu desenvolvimento. Essas etapas podem
ser simplificadas ou modificadas para melhor se adaptarem à situação da organização, onde o
trabalho de pesquisa está sendo desenvolvido.
Vergara (2006) apresenta uma variedade de classificações de tipos de pesquisas, conforme
critérios adotados pelos estudiosos. A autora propõe dois critérios básicos: quanto aos fins e
quanto aos meios.
Para a consecução dos objetivos deste estudo foi utilizado como instrumento de pesquisa um
questionário, o mesmo foi aplicado na referida instituição nos dias 15 e 19 de novembro de
2013. Optou‐se por um questionário composto por onze perguntas, sendo 6 objetivas e 5
subjetivas. A pesquisa foi realizada com 10 alunos de cada uma das três turmas existentes na
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instituição, totalizando 30 alunos, este número de alunos representa 37% do universo de alunos
do curso de Licenciatura em Matemática.
Como já mencionado anteriormente, a pesquisa buscou saber, a partir dos próprios estudantes, o
que os mesmos pensam acerca de seu curso, para que, futuramente, possam ser tomadas
medidas cabíveis a fim de corrigir possíveis falhas identificadas. Quanto aos seus objetivos este
estudo se caracteriza como sendo do tipo exploratório e descritivo. Na fase exploratória, buscou‐
se coletar o maior número de informações pertinentes a questões de escolha e nos níveis de
motivação dos estudantes, na fase descritiva foram descritas as características e os fatos de
modo a permitir‐lhes aos pesquisados apresentar as suas razões e expressar as suas opiniões
sobre a perspectiva, críticas e desempenho do curso de Licenciatura em Matemática.
Resultados e Discussão
A coleta dos dados da pesquisa permite a análise dos dados pessoais, as razões da entrada no
curso, intenção ao se graduar, motivo da escolha do curso e se o estudante possui alguma
prática profissional na área do curso.
Analisando as respostas dos questionários pode‐se verificar que sua composição é equitativa no
ponto de vista gênero, ou seja, metade dos alunos é do sexo feminino e, a outra metade, do sexo
masculino, sugerindo a não discriminação e universalização do curso.
Em relação à idade dos discentes, 80% têm entre 20 e 25 anos, 10% têm menos que 20, e 10%
têm mais de 30 anos, o que sugere que os discentes, possuem uma idade não muito diferente da
esperada para ingressar em um curso superior. Sugere também que, ao ingressar no mercado de
trabalho, poderão atuar por muito tempo e contribuir para uma boa formação de seus futuros
alunos, além da possibilidade de se especializarem ainda mais através de um curso de
Especialização, Mestrado, Doutorado ou mesmo Pós‐Doutorado.
Quanto ao objetivo após concluir o curso, 70% dos alunos declararam a intenção de atuar como
professor, os 30% restantes responderam que pretendem apenas possuir um diploma de nível
superior.
Quanto aos fatores que influenciaram a escolha pelo curso, 45% informaram que o principal
motivo foi o gosto pela Matemática. Porém, a necessidade de entrar no mercado de trabalho foi
apontada por 35% dos alunos como a principal razão pela escolha do curso. Os 20% restantes
informaram outros motivos.
A didática dos professores foi considerada boa por 80% e 20% como ótima.
Nas questões subjetivas, a opinião dos alunos sobre a prática profissional após o curso, foram
obtidas respostas como:
“Pode ser bastante produtiva, a partir do momento em que ela será repassada com vontade,
determinação, e pelo gosto da disciplina” O que sugere que o “gostar” da disciplina pode ser
fator primordial para o bom exercício da profissão após o término do curso.
As quatro respostas, a seguir, sugerem que a formação do profissional deve visar,
principalmente, a atuação do mesmo após o término do curso e, além disso, mostra sua
conscientização quanto às dificuldades que, certamente, deverão encontrar futuramente.
“Tem que ajudar na prática profissional, para ajudar o aluno a sobressair em determinadas
situações do seu dia a dia.”.
”Eu valorizo bastante a prática profissional, mas quem não quiser seguir na área da educação,
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ainda há muitas chances de partir para outra área.”
“Acho que deve haver mais aulas práticas, para que os alunos que ainda não ministraram aula se
familiarizem mais no seu futuro ofício.”
“É importante porque vamos passar um pouco dos nossos conhecimentos que adquirimos
durante toda nossa vida acadêmica”.
Quanto à forma como enxergam o mercado de trabalho em sua área, foram obtidas as seguintes
respostas:
“De grande expansão, cresce a cada dia, espero também que o salário pago seja melhor
futuramente”, “Muito ruim a situação”.
“Muitas oportunidades, pelo fato de ser professor(a), principalmente de matemática, está cada
vez mais escassa; “Crescente e se valorizando”.
“O mercado de trabalho é bastante amplo na área de matemática, desde que o estudante de
hoje torne‐se um bom profissional, bastante eficaz na área, não vai faltar oportunidades para
exercer a função.”
“Muito amplo devido à falta de profissionais qualificados na área.”
“O professor que ensina fundamental e médio pode não ter um grande retorno financeiro, mas
no meu ponto de vista, aquele que se dedica a um mestrado e doutorado pode‐se obter uma
grande realização profissional de sucesso.”
“Já melhorou bastante. Não é só como professor que podemos atuar, existe um leque médio de
opções.”
Estas respostas sugerem que os discentes, além de conhecer as restrições de seu mercado de
trabalho, têm consciência de que a área é promissora, dependendo da capacidade e do nível de
especialização do profissional.
A fim de identificar críticas e pontos negativos do curso, uma das questões subjetivas versava
sobre o que os discentes achavam que poderia melhorar nas condições de aprendizagem do
curso. As respostas, muito parecidas, indicam que os discentes concordam com os mesmos
tópicos, ou seja, identificam os mesmos problemas:
“Acredito que a possibilidade de termos aula no laboratório tornaria mais interessante o
aprendizado.”
“Bom, devem dar mais opções de aprendizagem, como aulas práticas em laboratório.”
“Colocando o seu aluno a participar mais em sua área de forma prática, preparando o seu aluno
para o que irá encontrar em sala de aula.”
“Atividades realizadas pela prática, ou, até mesmo, viagens.”
“Com práticas e viagens com os alunos. E disponibilizar uma sala de estudos para os alunos da
licenciatura”.
“Disponibilizar uma sala de estudos para a licenciatura.”
“Com acompanhamento dos professores mais próximos aos alunos.”
“Na minha opinião, o curso ainda apresenta um nível muito baixo para ser um curso de
Matemática ele precisa ser melhorado. O pior defeito deste curso começa pela matriz curricular
que está mal feita. Há muitas reclamações da parte de professores e de nós estudantes, o
laboratório ainda não funciona, já com três turmas de licenciatura e assim por diante.”
A última questão, sobre a contribuição da metodologia adotada para a formação profissional dos
discentes, obteve as seguintes respostas:
“Um grande aprendizado, para que possa repassar todo o conhecimento obtido durante o
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curso.” “A metodologia adotada no IFRN é muito boa, pois usa de vários recursos que facilitam
nossa aprendizagem.”
“Mais segurança e melhor didática na hora de transferir o conhecimento, como lhe dar com
diversos problemas na sala de aula.”
“Boas, mas acredito que deve ser visto, por exemplo, a nossa grade, para organizar melhor as
disciplinas do curso.”
“Boas contribuições, o corpo docente abrange, de forma bastante clara, como nos expressar,
futuramente, na nossa profissão.”
“Nos ajuda, contribui em nossa didática pedagógica em relação a como atuar em nossa área.”
“A metodologia aplicada na nossa formação é de grande importância, tanto pessoal como
profissional. O IFRN está de parabéns.”
As respostas acima indicam que os discentes aprovam a forma como os conteúdos são
repassados e que os recursos utilizados, embora com algumas restrições, atingem seus objetivos.
Conclusão
Baseado nos resultados da pesquisa, verifica‐se que a instituição apresenta um quadro
considerado muito bom em relação ao curso de Licenciatura em Matemática. A maioria dos
alunos tem como objetivo atuar como professor, e não almejam, apenas, garantir um diploma de
nível superior, demonstrando que, possivelmente, boa parte desses discentes, deverá atuar na
área de Educação, contribuindo para a diminuição do déficit desses profissionais e a
consequente melhoria na qualidade de ensino oferecida.
Ressalta‐se, também, que a escolha pelo curso, foi, principalmente, motivada pelo “gostar da
disciplina”, sendo assim motivados, os percalços que, certamente, serão encontrados durante
seu exercício profissional serão superados com mais facilidade.
“A questão ‘didática”, embora tenha tido avaliação positiva, deve ter constante verificação e
aperfeiçoamento, uma vez que constitui base importante para a boa formação dos discentes.
Os problemas mencionados como a falta de laboratório e de salas de estudo, certamente,
podem contribuir com o melhor aprendizado dos discentes, porém, é necessário verificar se as
condições, principalmente físicas da Instituição, podem, de maneira efetiva, proporcionar esses
recursos.
A partir dos resultados desta pesquisa, observa‐se que é necessário tomar decisões em relação
aos pontos negativos e aperfeiçoar os positivos para que a instituição possa melhorar a cada dia
a qualidade do curso, atendendo ainda mais as necessidades dos alunos e professores, visando
alcançar a excelência.
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RESUMO
A pesquisa aplicada na área de resíduos sólidos (RS) tem
sido uma necessidade no IFBA Campus Seabra, sendo
criado o Programa de Pesquisa e Extensão em Resíduos
Sólidos (PROSOL). O presente trabalho teve como
objetivo desenvolver e executar estratégias de Educação
Ambiental para consolidação da coleta seletiva
implantada no Campus, em cumprimento ao Decreto
Presidencial 5940, capacitando a comunidade interna
para a gestão correta dos RS. Para isso, foram
desenvolvidas atividades diferenciadas, considerando‐se
as especificidades de cada segmento/setor do Campus,
obtidas a partir de questionários não estruturados onde
foram identificadas as principais dificuldades de cada
grupo, além do tipo de resíduo preponderantemente

produzido em cada setor. A utilização de recursos
audiovisuais ampliou a discussão, mostrando a
dimensão social da problemática, além de promover
reflexões sobre consumismo, geração de lixo e
precarização do trabalho humano. As diferentes formas
de abordagem da temática permitiram a apropriação de
conceitos fundamentais sobre a política dos 5Rs de
forma lúdica, prática e prazerosa. O senso de
pertencimento e a conscientização em relação à geração
de RS podem ser desenvolvidos em todos os segmentos
de uma instituição pública desde que existam atividades
direcionadas e que busquem compreender as diferentes
dimensões do trabalho precarizado, buscando um novo
olhar.

PALAVRAS‐CHAVE: resíduos sólidos, educação ambiental, materiais recicláveis, coleta seletiva.

DIFFERENTIAL STRATEGIES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION ABOUT SOLID WASTE
MANAGEMENT OF IFBA CAMPUS SEABRA
ABSTRACT
Applied research in the area of solid waste (SW) has
been a necessity in IFBA Campus Seabra, the Program
for Research and Extension in Solid Waste (PROSOL)
being created. The aim of this study was develop and
implement strategies of Environmental Education for
consolidation of selective collection located on the
Campus in accordance to Presidential Decree 5940,
enabling the internal community for proper
management of SW. For this, differential activities were
developed, considering the specificities of each segment
/sector obtained from unstructured questionnaires. The
use of audiovisual resources extends the discussion by
showing the social dimension of the problem, and
promotes some reflections. The different forms of the

thematic approach allowed the acquiring fundamental
concepts about the politics of 5Rs a playful, practical and
enjoyable way. The sense of belonging and awareness in
relation to the generation of SW can be developed in all
segments of a public institution provided that targeted
activities and seeking to understand the different
dimensions of precarious work, seeking a new look. The
actions taken by PROSOL encouraged internal and
external campus community to rethink their cultural
habits and participation of all in the execution of public
policies related to the subject. Applied research allowed
a broader and more comprehensive approach to the
subject, resulting in effective actions.

KEY‐WORDS: solid waste, environmental education, recyclables, selective collection.
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INTRODUÇÃO
O município de Seabra‐Ba, conhecido como a “capital” da Chapada Diamantina, possui um
comércio voltado para bens e serviços, o que atrai um grande fluxo de pessoas e turistas dos
arredores, gerando uma grande produção e acúmulo de resíduos sólidos (RS) no vazadouro a
céu aberto, o que implica em prejuízos ambientais e para a saúde pública de seus moradores
(VAZ, LIMA, VAZ, 2012).
Conhecendo as particularidades desse município, em que o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Seabra encontra‐se inserido, tornou‐se de
fundamental importância o desenvolvimento de pesquisa aplicada na área de RS, corroborando
com o artigo 25 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que aponta o poder público, o
setor empresarial e a coletividade como responsáveis pela efetivação das ações contidas nesta
lei (BRASIL, 2010).
Ao mesmo tempo, a necessidade de ações voltadas para a concretização do Decreto‐Lei
5.940, que institui a segregação do RS gerados por órgãos e entidades da administração pública
federal bem como sua destinação a uma associação e/ou cooperativa de catadores de materiais
recicláveis, fez com que surgisse o projeto inicial de Extensão: “Rede Integrada de Coleta
Seletiva Solidária do município de Seabra”.
Os resultados deste trabalho mostraram que “desenvolver ações voltadas à coleta seletiva
é um processo desafiador, principalmente pelo fato de tocar em hábitos culturais e sociais que
tem se perpetuado ao longo de muitas gerações” (RODRIGUES; SILVA & LEITÃO, 2013), exigindo
a elaboração de estratégias diferenciadas, “por meio das quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltadas para
a conservação do meio ambiente” (BRASIL, 1999), fazendo com que “aquilo que é uma
problemática gerada por ações humanas possa ser também passível de ser solucionada através
de iniciativas diferenciadas” (RODRIGUES; SILVA & LEITÃO, 2013).
Desta necessidade surgiu o segundo projeto de Extensão, foco do presente trabalho, que
objetivou a consolidação da coleta seletiva dentro do IFBA Campus Seabra, através de ações
diferenciadas de Educação Ambiental.
Sendo assim, o trabalho desenvolvido foi resultado de uma reflexão e análise de atividades
anteriormente desenvolvidas pelo Programa de Pesquisa e Extensão em Resíduos Sólidos
(PROSOL), visando a sensibilização da comunidade interna do Campus para a gestão correta e
conscientização dos resíduos gerados, individual e coletivamente, procurando inserir a
comunidade interna à realidade externa no que tange a cadeia produtiva dos RS.
MATERIAIS E MÉTODOS
A partir dos princípios contidos na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), as
atividades desenvolvidas foram as seguintes: intervenções e entrevistas direcionadas à segmentos
específicos do Campus (discentes, docentes, técnico‐administrativos e colaboradores) e público
externo, oficinas inseridas na I Semana de Meio Ambiente e Indígena do Campus Seabra (SEMAI) e
implantação do Posto de Entrega Voluntária Interno (PEVi).
As entrevistas foram realizadas a partir de questionário não estruturado, formado por
questões que permitiam respostas livres e outras observações.
Nas intervenções e oficinas foram utilizados os seguintes materiais: RS trazidos pela própria
comunidade do Campus, radiografias recolhidas de laboratórios de análises clínicas do município,

restos de espelhos, recolhidos do comércio local, camisetas velhas e objetos recolhidos do “lixo”,
como caixas de papelão e vasilhames, entre outros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades realizadas com a comunidade interna do Campus de forma diferenciada e
considerando as especificidades e características de cada segmento/setor, obtidas a partir das
entrevistas, permitiu um trabalho mais efetivo, dinâmico e prático, além de adequado às
necessidades de cada grupo, no que diz respeito ao gerenciamento dos seus resíduos.
Junto aos discentes que já conheciam o PROSOL, foram realizadas atividades com maior
aporte teórico, como classificação dos RS, natureza química dos materiais e noções sobre
legislação relacionada ao assunto. O mais impactante foi a discussão gerada após o documentário
“Lixo Extraordinário”, mostrando que a questão do lixo passa por uma dimensão social e humana
muito importante, provocando uma reflexão sobre consumismo, geração de resíduos e
precarização do trabalho humano, juntamente com o curta “Man” e a animação “Kika de onde
vem o plástico”.
Junto aos discentes que ainda não conheciam o Programa, bem como aos discentes do
IFBA Campus Irecê, foi proposta uma oficina intitulada: “Leônia e o lixo que habita as cidades:
reflexões acerca dos resíduos sólidos e da coleta seletiva”, uma alusão ao livro “Cidades invisíveis”
de Ítalo Calvino, de onde foi feita a leitura de um trecho enquanto os discentes assistiam a um
vídeo do vazadouro a céu aberto de Seabra. As reações foram imediatas: indignação, vergonha,
susto e surpresa ao imaginar que quase tudo que consumimos, de uma forma ou de outra, tem
seu destino traçado de forma degradante.
A seguir, os participantes foram levados a uma pequena instalação, feita com vários tipos
de resíduos dispostos de maneira a formarem um caminho, aumentando à medida que se
aproximavam do final, um suposto “lixão”. Entre os vários tipos de RS, encontravam‐se rejeitos e
pedaços de espelhos estilhaçados, com o objetivo de fazer com que os participantes se sentissem
sujeitos responsáveis pela geração de lixo e, portanto, responsáveis por todas as etapas deste
processo, aprendendo de uma forma lúdica a separar corretamente os RS, diferenciando resíduo
de rejeito.
Para o público externo e para toda a comunidade do Campus foi realizada uma atividade
que compôs a programação do SEMAI: “costurando e reciclando”. A mesma teve como objetivo
mostrar a seus participantes que é possível, de maneira simples e eficaz transformar uma camiseta
velha em uma sacola, (figura 2) incentivando, assim, o uso de embalagens retornáveis no cotidiano
e, portanto, a recusa de sacolas plásticas.

Figura 2 – Oficina “costurando e reciclando”aplicada durante a SEMAI
Para tanto, as camisetas foram, inicialmente, cortadas e alinhavadas por alunas do curso de
Corte e Costura dos Programas Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego) e Mulheres Mil. Para personalização das sacolas houve uma conversa descontraída
entre os participantes e os monitores, onde foram discutidos, através de princípios da PNEA, os
significados da política dos 5 Rs (Reciclar, Reduzir, Reutilizar, Recusar e Repensar), além de
imagens e ideias de estampas que foram feitas com moldes vazados obtidos a partir de
radiografias usadas.
A atividade foi bastante integrativa e prazerosa, mostrando que ações simples trazem
resultados efetivos quando se trata de mudança de hábitos culturais, como citado por Rodrigues
(RODRIGUES; SILVA & LEITÃO, 2013).
As atividades de sensibilização e capacitação realizadas em cada um dos setores do
Campus mostraram que os departamentos ligados à administração geram predominantemente,
resíduos de papéis e plásticos (de acordo com a figura 3), necessitando de coletores específicos
para tais resíduos, além de máquinas fragmentadoras de documentos. Foi sugerido que os papéis
oriundos da gráfica fossem encaminhados para o Mulheres Mil, a fim de serem utilizados em
processo de encadernação e confecção de blocos de anotações. As caixas de papelão foram
destinadas ao PEVi, bem como as embalagens plásticas, ao mesmo tempo em que foi
encaminhado memorando ao departamento de compras para a aquisição de 2 máquinas
fragmentadoras.

Figura 3 - Diagnóstico da natureza dos RS gerados no IFBA Campus Seabra.
Nos setores de limpeza, copa e cozinha foram realizadas observações e entrevistas com os
colaboradores, ficando clara a necessidade de uma intervenção imediata nestes locais, já que a
maioria deles não entendia e não acreditava na coleta seletiva dentro do Campus, considerando
que “só servia para dar mais trabalho”, conforme relato de uma das colaboradoras da cozinha.
O grupo analisou os relatos e elaborou uma estratégia diferenciada para estes setores.
Considerando que o processo de terceirização dentro de uma instituição pública gera um entrave
no processo de conscientização e senso de pertencimento do espaço, foi proposto um “café
coletivo” com o objetivo de agregar este público à proposta do trabalho, sensibilizando‐os para a
questão dos RS e fazendo‐os entender que resíduo separado e organizado é trabalho a menos e
não a mais, como preconizado entre eles.
A atividade foi desenvolvida no refeitório do Campus, onde os participantes, após
apresentação individual, foram convidados a elaborar o café da manhã coletivo a partir da divisão
em dois grupos: um orientado a separar os RS produzidos e outro que não recebeu qualquer
orientação.
Em um ambiente de confraternização e descontração, os colaboradores e os monitores
montaram uma bela mesa com café, leite, chocolate, bolos, ovos, cuscuz e tapioca (beiju),
gerando, após a degustação, o principal momento: olhar o “lixo” produzido em cada grupo,
fazendo perceber que, o grupo que não separou seus RS, gerou uma quantidade muito maior de
rejeito do que o grupo que separou corretamente os mesmos, além de utilizar utensílios não‐
descartáveis. Foi comentado também que sobre o coletor do grupo que misturou rejeitos e
resíduos, havia uma grande quantidade de moscas ao redor, ao passo que no grupo onde houve a
separação correta dos RS, praticamente não havia moscas.
Apesar do bom andamento da atividade, os resultados obtidos foram parciais, em função
da falta de compromisso e colaboração de alguns servidores, que requisitaram os serviços de
vários participantes, retirando‐os da dinâmica antes do fechamento da mesma, comprometendo,
assim, o processo de avaliação final.
Acontecimentos como este foram comuns durante todas as ações propostas pelo projeto,
o que mostra que a discussão sobre RS é árdua, desafiadora e deve estar permanentemente
presente no cotidiano da comunidade interna e externa ao IFBA.
CONCLUSÕES

As ações diferenciadas realizadas pelo PROSOL incentivaram e promoveram toda a
comunidade a repensarem seus hábitos culturais em relação à produção de RS e geração de lixo,
apontando para a necessidade de agirmos enquanto sujeitos conscientes e co‐responsáveis pela
efetivação das políticas públicas relacionadas ao assunto.
A capacitação por segmento/setor do Campus constituiu‐se em uma estratégia
diferenciada que mostrou ser mais eficaz, pois este contato permitiu conhecer as principais
dificuldades e particularidades de cada um deles, levando o PROSOL a elaborar e reelaborar ações
específicas no sentido de empoderar e responsabilizar toda a comunidade em relação ao
gerenciamento dos RS no Campus e fora dele.
Por outro lado, separar RS de acordo com a natureza química dos mesmos é desgastante e
de baixa viabilidade e praticidade, já que os mesmos são triados várias vezes durante a sequência
da cadeia produtiva até chegarem à recicladora, como observado durante as visitas técnicas ao
vazadouro a céu aberto.
Assim, o trabalho desenvolvido permitiu ao PROSOL concluir que a realização da coleta
seletiva simplificada, de resíduos secos e úmidos, é a melhor opção em relação ao gerenciamento
de RS em instituições públicas, juntamente com ações de sensibilização para a correta limpeza e
acondicionamento dos mesmos.
Quando o assunto é RS, a resistência do público em geral é grande e o mesmo ocorre no
IFBA Campus Seabra, resistência esta que vem sendo vencida paulatinamente em função do
trabalho permanente de pesquisa aplicada na área, tanto na parte técnica quanto na área de
Educação Ambiental. Pensar, planejar, aplicar, analisar, repensar e redirecionar (PPAARR) foi a
estratégia desenvolvida no presente trabalho e que permitiu a identificação dos principais pontos
de resistência à efetivação da Coleta Seletiva Solidária, conforme Decreto‐Lei 5940.
Por fim, o caminho da pesquisa aplicada foi uma alternativa buscada pelo PROSOL para
contemplar as diferentes dimensões da questão dos RS, permitindo uma visão integrada e
completa do assunto.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo discutir a
importância da motivação nos seis primeiros meses dos
cursos de Educação à Distância (EaD). A partir de
análises de dados da Coordenação Geral de Assuntos e
Registros Acadêmicos (CGARA) e no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) do Centro de Educação Aberta e à
Distância (CEAD) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais –
Campus Rio Pomba (IF Sudeste MG – Campus RP),
pudemos verificar que o elevado índice de evasão se dá
até o final do primeiro semestre de curso. Dentre estes,
observou-se também que os alunos com baixo
aproveitamento escolar, desde o início dos estudos, são
fortes candidatos a abandonarem os cursos antes
mesmo dos seis primeiros meses. Para Moran (2004), os

cursos que obtêm sucesso, que tem menos evasão, dão
muita ênfase no atendimento ao aluno. Os tutores à
distância e
presencial, assim como o professor,
desenvolvem um papel fundamental na EaD, pois
representam a Instituição frente ao aluno, na medida
em que são os principais elos de ligação entre o aluno e
a Instituição, logo, sujeitos de suma importância nesta
modalidade de ensino e aprendizagem. Sugere-se, a
partir das considerações aqui desenvolvidas que, ao
ofertar um curso em EaD, sejam introduzidas ações que
motivem o aluno por uma comunicação aberta a fim de
se compartilhar informações que permitam a
permanência dos estudantes nos cursos, reduzindo
assim o percentual de evasão.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação, Evasão, Permanência, Alunos de EaD.

THE IMPORTANCE OF ASPECTS SOCIOAFFECTIVE IN DISTANCE EDUCATION
ABSTRACT
This article aims to highlight the importance of
motivation in the early first six months of Distance
education courses. The analyzes of the data of the
General Affairs and Academic Records (CGARA) and the
Virtual Learning Environment (VLE) of the Center for
Open and Distance Education (CEAD) in the Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais - campus Rio Pomba showed that the high
dropout rate occurs at the end of the first semester and
can infer that students with low grades since the
beginning of the studies, are strong candidates to leave
even before the end of the first six months. Moran

(2004) stresses that the successful courses, which has
less evasion, offers a better quality of service by giving
much emphasis on student´s care. The Tutors at
distance and also presential, as well as the teacher plays
a fundamental role in distance education. They
represent the institution to the student and are the
primary link between the student and the institution, so
the importance of these characters. It is suggested from
these considerations that by offering a course in
distance education should be introduced actions to
motivate students to open communication in order to
share information.

KEY-WORDS: Motivation, Evasion, Survival, Students distance education
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A IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS SOCIOAFETIVOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
INTRODUÇÃO
A educação aberta e a distância no Brasil se coloca como uma modalidade de ensino que
visa atender as necessidades da sociedade contemporânea. A EaD busca acelerar o processo de
qualificação de quem a procura, por ser um ensino centrado no aluno, utilizando tecnologias
interativas num ambiente de aprendizagem autônoma, aberta, contínua e flexível. Nela, o novo
estudante torna-se responsável por sua autoaprendizagem no tempo e local que lhe são mais
adequados, sem a participação integral de um professor.
Os estudos de Belloni (2001), Favero (2006) e Souza (2009), demonstram que grande parte
dos estudantes a distância são formados por adultos entre 25 e 40 anos, sendo que muitos
trabalham durante o dia e estudam a noite. Por terem o tempo de dedicação aos estudos de certa
forma comprometido, muitos não conseguem acompanhar as exigências da aprendizagem
autônoma, encontrando dificuldades principalmente na estruturação de rotinas e hábitos de
estudos, acarretando problemas com a motivação e automotivação.
O primeiro grande desafio a ser enfrentado pelas instituições provedoras de educação
aberta e a distância refere-se, portanto, mais a questões de ordem socioafetiva do que
propriamente a conteúdos ou métodos de cursos. Se a motivação e a autoconfiança do
aprendente são condições sine qua non do êxito de seus estudos, o primeiro contato com
a instituição é crucial. (BELLONI, 2001, p. 45)

A prática pedagógica, assim como os estudos a respeito dela, tem procurado reforçar que,
assim como as competências técnicas e tecnológicas, a motivação e as questões de ordem
socioafetivas possuem papel central nas discussões, estudos e propostas sobre a Educação à
Distância. Para Balancho e Coelho (1996, p. 17) a motivação é “tudo o que desperta, dirige e
condiciona a conduta”. Segundo Carmo (1997) e Vygotshy (2003), é a partir da motivação que o
aluno potencializa suas competências, encontra razões para adquirir novos conhecimentos e
melhora seu rendimento escolar. “Uma condição interna, relativamente duradoura, que leva o
indivíduo ou que o predispõe a persistir num comportamento orientado para um objetivo,
possibilitando a satisfação do que era visado.” (CAMPOS, 1987, p. 109).
É neste sentido que o presente artigo procura, a partir dos dados coletados, discutir a
importância da motivação no início do curso para o aluno da educação à distância. Há que se
destacar que, no universo estudando, o perfil majoritário dos cursistas é de pessoas que iniciam
os cursos com baixo rendimento, na mesma medida em que se culpam por insucessos pregresso.
A construção de uma autoimagem diretamente relacionada ao fracasso educacional os torna
fortes candidatos à evasão escolar (BELLONI, 2001). Vale ressaltar que a evasão não tem como
causa única e exclusiva as questões socioafetivas e a falta de motivação, as causas podem ser,
portanto, as mais diversas considerando-se o perfil e contexto de cada cursista. Porém, para os
fins metodológicos a que este estudo se propõe, estes outros fatores não serão aqui discutidos.
Os dados pesquisados também nos levam a crer que a motivação e sua prática empregada
fortemente desde o início do 1° semestre do curso podem contribuir para amenizar os índices de
evasão.
O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO ON-LINE
É evidente para todos os profissionais da educação, seja presencial ou à distância, a

importância da motivação na relação ensino-aprendizagem. A motivação é o primeiro passo para
que uma ação possa vir a ser realizada, neste sentido, um se o aluno está motivado tanto
maiores são as suas chances de alcançar bons resultados no seu processo de ensinoaprendizagem. Campos (1987) considera que o processo de motivação é desencadeado por existir
uma necessidade para se chegar a um objetivo proposto. A palavra motivação é derivada do latim
“movere”, que significa aquilo que provoca movimento. Segundo Murray (1986, p. 20), a
motivação representaria “um fator interno que dá início, dirige e integra o comportamento de
uma pessoa”. Deste modo, a motivação consiste numa espécie de força motriz, que gera no
indivíduo o impulso para a realização de uma determinada ação. Assim também o considera Rosa
(2003), ao concluir que a motivação tem o poder de influenciar nos comportamentos dos
sujeitos:

Falar em motivos, por conseguinte, implica referirmo-nos a forças ou energias que
impulsionam o comportamento na obtenção de determinados objetivos. Os motivos
dinamizam a personalidade, enquanto que a motivação é o processo através do qual os
motivos surgem, se desenvolvem e mobilizam comportamentos. (ROSA, 2003, p.170)

Murray (1986) aponta alguns fatores que poderiam afetar a motivação da aprendizagem
do aluno, como: a relação professor/aluno; as frustrações quanto às expectativas não alcançadas
do curso; dificuldades no manuseio com o computador, seus programas e aplicativos; o currículo
escolar; organização do ensino a distância e sua dinâmica e, principalmente, a subjetividade de
cada aluno.
Neste contexto onde os fatores (des)motivacionais podem ter origens as mais diversas,
acreditamos que, fazendo com que os estudantes se sintam motivados para aprender desde o
início do curso, é possível prevenir e reduzir os índices de evasão. Este processo motivacional é,
sem dúvida, um grande desafio para todos os sujeitos envolvidos no ensino à distância,
principalmente, aqueles que lidam diretamente com os cursistas, a saber: professores, tutores
presenciais e tutores à distância. À diante, a partir da análise dos dados, exploraremos mais
detidamente estes pontos.
A INTERAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
A teoria sociointeracionista de Vygotsky1aplicada à modalidade de educação à distância,
reforça a importância da interação2 social, sobretudo pelo fato desta modalidade de ensino ser
caracterizada pela separação física entre aluno e professor. Segundo Vygotsky (2003), o contexto
social, cultural e histórico em que o indivíduo está inserido influencia no seu desenvolvimento,
isto é, o sujeito é interativo. Esta interação, por sua vez, se dá por meio de ações recíprocas entre
o indivíduos e as pessoas e processos nos quais ele encontra-se inserido. Para Bock (1999, p.
124),

A aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo com o
mundo está sempre mediada pelo outro. Não há como aprender e apreender o mundo se
não tivermos o outro, aquele que nos fornece os significados que permitem pensar o
mundo a nossa volta.

1

Lev S. Vygotsky, nasceu na cidade de Orsha, Bielorussia, no dia 17 de novembro de 1896. Realizou uma intensa e
incessante atividade acadêmica e científica. Suas obras abordam conceitos e princípios teóricos como a função
mediadora dos signos, a zona de desenvolvimento proximal ou a natureza cultural das funções superiores (SANTOS,
2003).
2
Interação - Ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto é, encontro de dois sujeitos
– que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum veículo técnico de comunicação). ( BELLONI,2001, pag.
58).

A fim de superar o distanciamente físico e permitir a interação necessária ao processo de
ensino e aprendizagem, a utilização dos chamados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA),
como o software Moodle3, também conhecidos como salas virtuais, cumprem a função de
ferramenta tecnológica que favorecem a relação professor/aluno/tutor à distância e presencial,
bem como dinamiza as aulas teóricas por meio de videoaulas, atividades dirigidas, chats e fóruns.
Na EaD, a interação com o professor é indireta e tem que ser mediatizada por uma
combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, o que torna esta
modalidade de educação bem mais dependente da mediatização que a educação
convencional, de onde decorre a grande importância dos meios tecnológicos. (BELLONI,
2001, p. 54)

Na educação à distância, o contato com o estudante está sob a responsabilidade do tutor
à distância e do tutor presencial, que se colocam como mediadores entre o aluno e o professor.
Moran (2004) destaca que os cursos que obtêm sucesso, tidos aqui como aqueles com menor
índice de de evasão, dão considerável ênfase ao atendimento ao aluno e à criação de vínculos de
laços afetivos com os sujeitos mediadores da relação professpr-aluno. Por conseguinte, a figura
do tutor à distância e do tutor presencial assume um papel de suma importância, na medida que
atua diretamente no processo que permite ao cursista a obtenção de crescimento e
desenvolvimento educacional.
Segundo Ferreira e Rezende (2004, p. 23),
O tutor deve acompanhar, motivar, orientar e estimular a aprendizagem autônoma do
aluno, utilizando-se de metodologias e meios adequados para facilitar a aprendizagem.
Através de diálogos, de confrontos, da discussão entre diferentes pontos de vista, das
diversificações culturais e/ou regionais e do respeito entre formas próprias de se ver e de
se portar frente aos conhecimentos, o tutor assume função estratégica.

Por conseguinte, o sistema de tutoria se torna estrategicamente indispensável ao longo do
andamento do curso e do processo de ensino, pois a articulação, motivação, orientação e o
desenvolvimento de ações para o aperfeiçoamento deste cenário on-line no que tange a uma
aprendizagem mais autônoma, são imputados aos tutores, tanto presencial quanto à distância..
Como dito anteriormente, a comunicação entre o tutor e o aprendente se dá on line,
naquilo que é chamado de AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), que no caso estudado é a
plataforma Moodle. (passar o parágrafo seguinte para este, continuar na mesma linha)Para
Vygostky (2003), o ambiente de interação é suma importância para o processo de aprendizam. Ele
acredita que um ambiente adequado e preparado para o cursista aprender, facilita na
internalização do novo saber adquirido, uma vez que o conhecimento vem de fora para
dentro.Logo, quando o aluno encontra uma sala virtual sem atualização do conteúdo, atividades
que não levam a busca de novos conhecimentos, bem como um tutor ausente do AVA, ele tende
a se sentir desestimuladotornando-se assim um forte candidato a evasão.
No Brasil, a EaD vem ganhando força. É uma modalidade de ensino em franca expansão,
seja no nível técnico ou superior. É sem dúvida uma nova maneira de ensinar, e que em muito se
difere do ensino tradicional trazido para o Brasil pelos Jesuítas. Todavia, mesmo com todo aparato
de sofisticação que a caracteriza, haja vistoo uso das tecnologias computacionais, há de se
perceber que sem a interação com o outro, a EaD poderá não sobreviver. Isto equivale a dizer que
3

Moodle -É uma plataforma de gerenciamento de aprendizagem que permite a gestão e distribuição de conteúdos
on-line por meio de uma interface web.

a tecnologia não veio para, tampouco pode ou deve, substituir as relações sociais e interpessoais.
Há que se considerar que as transformações ocorridas ao longo da história da humanidade se
deram na cultura, o que não seria possível sem os processos de interação social. Desta forma,
para que efetivem as mudanças de comportamento e a evolução na aquisição do conhecimento
do aluno de EaD, é fundamental o trabalho dos tutores, na medida em que eles possuem
condições de promover, pelo ensino, o desenvolvimento do outro e, consequentemente, de si
mesmo.
MÉTODO
Para fins deste estudo, realizamos uma investigação de natureza quali-quantitativa, de
caráter exploratório-descritivo e quanto aos procedimentos técnicos, classificou-se como
bibliográfica e de estudo de caso. Como objeto de estudo, selecionamos os sete cursos técnicos
(Agroecologia; Alimentos; Gerência em Saúde; Logística; Meio Ambiente; Redes de Computadores
e Secretaria Escolar) subsequentes, dos anos de 2012/2013 na modalidade à distância, ofertados
pelo CEAD do IF Sudeste MG – Câmpus Rio Pomba. Cada um dos cursos tem em média uma
duração de 1 ano e meio.
Foi analisado o desempenho dos 589 estudantes que se evadiram dos sete cursos
supracitados, tomando por base seu desempenho individual nas disciplinas ofertadas no AVA,
desde o seu ingresso, até o momento em que permaneceram nos cursos Desta forma, pudemos
verificar sua aprovação ou reprovação em cada disciplina e o período exato no qual evadiu.
Esta analise se deu a partir do primeiro bimestre de cada curso, encerrando-se após a
constatação de três reprovações por aluno, em um percurso linear. Os cursos estão divididos
anualmente em 1° e 2° semestres, estes sendo subdivididos em 02 bimestres cada, nos quais são
ofertadas de 03 a 04 disciplinas por bimestre.
Para organização dos dados foi elaborada uma tabela por curso contendo os nomes dos
alunos e as disciplinas. Nesta foi anotada o status do aluno por disciplina, aprovado ou reprovado.
E, para detectar de que ponto iniciou-se o baixo rendimento do aluno evadido no curso,
consideramos as três reprovações consecutivas. A partir da análise dos dados, foi possível
verificar que o baixo rendimento se deu a partir do primeiro resultado negativo, ou seja, a partir
da primeira reprovação constatada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao observar as ações dos alunos no AVA através da plataforma Moodle, software utilizado
por esta Instituição a fim de promover a aprendizagem à distância quanto ao acesso, realização
das atividades, interação e comunicação com seus pares, constatou-se que os alunos que
abandonaram o curso não obtiveram um rendimento escolar satisfatório, em sua grande maioria
durante o 1º bimestre. Observamos que um total de 59% dos estudantes não conseguiu atingir a
pontuação mínima para a aprovação em pelo menos uma das quatros disciplinas oferecidas,
como mostra a figura 1 abaixo:

Figura 1: Baixo rendimento dos alunos evadidos dos cursos de EaD do IF Sudeste MG- Câmpus RP entre 2012/2013

Conforme pode ser verificado na tabela 1 cerca de 1.259 alunos se matricularam nos
cursos supracitados, mas infelizmente os números dos que permaneceram não são animadores.
Os dados mostram que 43,49% dos alunos que iniciaram o curso em 2012, se evadiram4 após o
primeiro semestre e 35,94% dos alunos que iniciaram o curso em 2013, se evadiram após o
primeiro semestre. Já na segunda rematrícula a evasão é aproximadamente 50% menor.
Pela análise dos dados supracitados, pode-se inferir que os alunos com baixo rendimento,
desde o princípio, são fortes candidatos a abandonarem o curso antes mesmo do final dos seis
primeiros meses, colaborando para o alto índice de evasão.
Tabela 1: Quantitativo de alunos evadidos.
Cursos ofertados em 1º/2012

Matriculados
1º/2012

1. Técnico em Agroecologia**
2. Técnico em Gerência de Saúde**

76
136

Não renovaram a
matricula para o
2º/2012
31
65

Não renovaram a
matricula para o
1º/2013
15
13

3. Técnico em Logística**

140

55

19

74

4. Técnico em Meio Ambiente**
5. Técnico em Rede de Comp.**
Total

216
154
722

16
19
82

108
90
396

Cursos ofertados em 2º/2012

----

----

---

51

51

Total de
Evasão
46
78

6. Técnico em Alimentos*

----

92
71
314
Matriculados
2º/2012
189

7. Técnico em Secretaria Escolar*

----

348

142

142

-------

537
851

193
275

193
589

Total
Total Geral

Fonte: Coordenação Geral de Assuntos e Registros Acadêmicos - CGARA
*Cursos ainda não finalizados
**Estimativa de conclusão dos cursos para o início do 2º/2013

De acordo com a literatura pesquisada neste estudo, vimos que é justamente nos seis
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Evasão – Consideramos os discentes que não efetuaram sua renovação de matrícula em períodos posteriores a sua
efetivação no curso.

primeiros meses de curso que a prática motivacional é fundamental para a permanência do aluno
no curso. O emprego de elogios, e-mails de lembretes e incentivos, recompensas como uma
pontuação extra para participação, feedback das atividades, desafios semanais, incentivo a
participação nos fóruns de discussão e chats, até o monitoramento de acesso dos alunos na
plataforma se torna uma prática essencial dos tutores e professores na tentativa dos alunos
conseguirem o desempenho que os possibilitem a realização de seus objetivos. Isto porque, o
adulto, ao ingressar na modalidade à distância, encontra dificuldades nesta nova cultura escolar
virtual, por sua dinâmica e ritmo, que se opõe sobremaneira à cultura escolar passiva e receptiva
da qual ele é oriundo. Assim, é comum que os estudantes da EaD apresentem, nos primeiros
meses de curso, dificuldades em expor suas dúvidas, questionar e interagir nas salas on-line.
Oliveira (2010, p. 154) afirma que “muito mais que o ensino convencional, no qual a
intersubjetividade entre professor e alunos promove motivação permanentemente, na EaD, o
sucesso com a aprendizagem depende, em grande parte, da motivação do estudante e de suas
condições de estudo”.
Compreendemos que a prática motivacional por si só não resulta na erradicação dos altos
índices de evasão dos cursos de EaD, mas muito pode contribuir para a permanência do aluno
pela intensidade que é dada ao contato entre professor/tutor/aluno. Exemplos disso são as
dúvidas que podem ser sanadas a qualquer tempo, dispensando horas pré-definidas como
acontece no ensino presencial, a direção e orientação dada pelo tutor a distância em relação os
conteúdos a fim de auxiliar os alunos a alcançarem os objetivos semanais propostos, o incentivo à
persistência nos objetivos, sendo observado a ausência de participação do estudante nas
atividades e no acesso semanal na plataforma, enfim, o tutor tem o poder de intervir
positivamente nestas situações, com envio de mensagens ou até mesmo contato telefônico,
demonstrando assim cuidado, atenção e afeto, assim como boa gestão dos processos educativos
e dos sujeitos aprendentes nela envolvidos..
Segundo Fávero (2006, ao se sentirem partes do processo, ao perceberem que não estão
sozinhos e que estão aprendendo, os educandos permanecem fazendo parte deste processo até o
final. Desta forma, eles se motivam, continuam o curso e não se evadem, atingindo assim os
objetivos e metas que estabeleceram para si ao ingressarem no curso.
Motivar e estar motivado não gera barreiras entre o que se deseja e as adversidades da
vida, ao contrário, é a pulsão que muitas vezes falta para o alcance dos objetivos. Cada aluno que
ingressa em um curso tem seus vários motivos para chegar ao fim ou parar pelo caminho, a
escolha da direção a percorrer é individual. Mas cabe à Instituição, segundo Paulo Freire (2006,p.
234), “estimular a curiosidade epistemológica do educando sem deixar de reconhecer o valor das
emoções, da sensibilidade, da afetividade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como dito anteriormente, o presente estudo teve por objetivo abordar a importância da
motivação nos cursos de ensino à distância, principalmente nos primeiros meses dos cursos. Ao
realizar as análises dos dados, conforme metodologia acima descrita, verificou-se que nos
primeiros seis meses de curso, período de adaptação do estudante a este processo de ensinoaprendizagem, por natureza bastante diverso do ensino presencial tradicional, tem apresentado
índices de evasão consideravelmente altos. Vale ressaltar que muitos são os motivos pelos quais
os 589 alunos pesquisados deixaram de frequentar e concluir o curso de EaD nos quais se

matricularam, porém, os outros fatores motivadores não fizeram parte deste estudo.
Salientamos que, a observação ao período em que ocorre maior intensidade da evasão
permitirá à gestão dos cursos uma intervenção mais precisa e direcionada aos cursitas, entre elas,
o emprego da motivação. Acreditamos que o ato de motivar outrem poderá contribuir
positivamente, de maneira a se sobressair em detrimento das diversidades que contribuem para
a ausência e evasão dos estudantes. Assim, ponderamos que o ato de incentivar o aluno
impulsiona sua autoestima, sua capacidade de autonomia e de auto-realização, ao passo que o
seu contrário, ou seja, a carência de motivação poderá incidir num declínio no seu processo de
aprendizagem.
Sabe-se que o público que procura esta modalidade de ensino é composto, em sua
maioria, por adultos e que muitos não conseguem acompanhar as exigências da aprendizagem
autônoma. Normalmente, estes estudantes encontram dificuldades, principalmente, em
desenvolver hábitos e rotinas de estudos e tem problemas com motivação e automotivação.
Todos estes fatores, aliados à falta de interação social presencial, constituem algumas das razões
que levam os aprendentes a desistirem dos cursos
Porém, estes fatores impeditivos da permanência dos estudantes nos cursos, podem ser
superados com o emprego de práticas motivacionais pelos tutores à distância e presencial, assim
como pelo professor. Estes atores desenvolvem um papel fundamental na EaD, representam a
Instituição frente ao aluno e são os principais elos da Instituição com quem a procura.
O tema abordado é consideravelmente complexo, pois a motivação implica múltiplos
aspectos que envolvem a autonomia, bem como o aproveitamento e constância do aluno no seu
processo de ensino-aprendizagem. Sugere-se que, a partir das considerações aqui desenvolvidas,
ao ofertar um curso em EaD, que sejam introduzidas ações que motivem os estudantes a
estabeleceram uma comunicação mais aberta, no sentido de compartilhar informações,
conhecimentos e experiências, a fim de garantir o alcance de seus objetivos pessoais por meio da
sua permanência na escola, chegando assim ao seu pleno desenvolvimento e preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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RESUMO
Um dos maiores desafios das escolas da atualidade é
impedir a evasão escolar, fazendo do meio escolar um
ambiente atrativo, inovador e ao mesmo tempo capaz
de desenvolver uma educação de qualidade. A presente
pesquisa buscou identificar os índices evasivos nas
principais escolas públicas e privadas que trabalham
com discentes do ensino fundamental ou médio, tal
pesquisa teve como objetos de estudo cinco escolas,
duas privadas e três públicas. Em cada escola foram
analisadas as séries 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª do ensino
fundamental e 1ª, 2ª e 3ª do ensino médio. Após a
coleta de dados foram feitas comparações entre os
índices de evasão de escolas públicas e privadas. A
pesquisa revelou que a evasão escolar é relativamente alta
em escolas públicas após comparar com escolas privadas.
Em geral a diferença entre escolas públicas e privadas foi

de 9,36%, um índice altíssimo, a média de evasão de
escolas públicas foi de 11,3%, enquanto que as escolas
privadas apresentaram média de 1,94%. Através da
pesquisa foi possível perceber as diferenças marcantes
entre escolas públicas e privadas da cidade de Corrente‐PI,
os dados reforçam a necessidade de maiores
investimentos, novas políticas públicas que promovam a
permanência e continuidade dos discentes nas escolas,
uma vez que, se há evasão é porque também há
problemas, sejam eles internos ou externos e se há
problemas é porque algo está errado e precisa ser
corrigido.

PALAVRAS‐CHAVE: estatística, evasão escolar, escolas públicas e privadas.

STATIST EVASION IN CITY SCHOOL CURRENT‐PI: COMPARISON BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE
SCHOOLS
ABSTRACT
One of the greatest challenges of today's schools is
to prevent truancy, making school an environment
attractive, innovative and at the same time able to
develop a quality education. The present study
sought to identify the elusive indexes in major
public and private schools who work with students
of elementary school or middle, such research had
as its objects of study five schools, two public and
three private. In each school were analyzed the
5th, 6th, 7th, 8th and 9th of elementary school and
1st, 2nd and 3rd high school. After data collection
were made comparisons between the rates of
evasion of public and private schools. The research
revealed that truancy is relatively high in public

schools after compare with private schools. In
general the difference between public and private
schools was of 9.36%, a high index, the average
public school evasion was 11.3%, while private
schools had average of 1.94%. Through research it
was possible to notice the marked differences
between public and private schools of the city of
chain‐PI, the data reinforce the need for greater
investments, new public policies that promote the
permanence and continuity of the students in the
schools, since, if there is circumvention is because
there are also problems, whether they be internal
or external and if there are problems it's because
something is wrong and needs to be fixed.

KEY‐WORDS: statistics, truancy, public schools and private
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ESTATÍSTICAS DA EVASÃO ESCOLAR NA CIDADE DE CORRENTE‐PI: UMA COMPARAÇÃO ENTRE
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS
INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios enfrentados pelas escolas brasileiras é, sem dúvidas, oferecer
meios atrativos para manter o alunado no ambiente escolar, tal comprovação se dá através de
dados dos índices evasivos de diversas nações, onde o Brasil aparece em um cenário alarmante
com um dos maiores índices entre os países do MERCOSUL e uma das maiores taxas mundiais de
evasão. Isso é muito preocupante especialmente para países que defende uma política de
igualdades e que busca crescimento e desenvolvimento.
A educação é considerada a principal janela de oportunidades existente em uma
sociedade democrática e capitalista, sendo uma condição necessária para inserção profissional, é
a principal mediadora na transmissão de status entre gerações (IBGE, 2012). Para Silva, a evasão
escolar brasileira, merece atenção especial, uma vez que não se trata de um problema restrito
somente a instituições, ela é considerada um problema de ordem nacional, que afeta
principalmente as classes desfavorecidas da sociedade. A evasão escolar ocorre quando o aluno
deixa de frequentar a escola, caracterizando o abandono escolar durante o ano letivo. O Brasil
apresenta a maior taxa de abandono escolar do ensino médio entre os países do MERCOSUL, um
em cada dez alunos entre 15 e 17 anos deixa de estudar (IBGE, 2010). Com uma taxa de 24%, o
Brasil possui a terceira maior taxa de evasão entre os 100 países com maior índice de
desenvolvimento humano, fica atrás somente de Bósnia Herzegovina com 26,8% e Ilha de São
Cristovam e Névis, no Caribe com 26,5% (UOL, 2013). Segundo Pacievitch (2009) entre os
principais motivos apontados que levam a evasão escolar alegado pelos pais, estão escola
distante, fata de transporte, falta de adultos para levá‐los até a escola, falta de interesse e
proibição de ir à escola pelos responsáveis.
A pesquisa buscou identificar os índices de evasão escolar na cidade de Corrente nas
principais escolas da cidade do ensino fundamental e médio, e a partir dos dados comparar os
percentuais de evasão entre escolas públicas e privadas.

MATERIAL E MÉTODOS
A cidade de Corrente possui uma população total de 25.407 habitantes e 8.189 domicílios,
apresenta uma população urbana de 15.693 habitantes, possui uma área de 3.048 km2. O
município faz parte do bioma Cerrado e está localizado em Latitude 10°26’36’’, Longitude
45°09’34’’ da Microrregião Chapadas do Extremo Sul Piauiense, limita ao norte com o município
de Riacho Frio/São Gonçalo do Gurguéia, ao Sul com Cristalândia do Piauí/Estado da
Bahia/Sebastião Barros, Leste com Parnaguá/Sebastião Barros/Riacho Frio e Oeste com o estado
da Bahia (IBGE, 2000).
Os dados foram coletados através de análise de documentos escolares envolvendo
número de matrículas total e quantidade de alunos desistentes em cada série. Foram
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selecionadas três escolas públicas e duas privadas, para tanto foram levados em consideração a
importância e as séries trabalhadas em cada uma. Em cada escola foram analisadas as séries 5ª,
6ª, 7ª e 8ª do ensino fundamental, bem como a 1ª, 2ª e 3ª do ensino médio. A partir desses
dados foram calculados índices evasivos em cada série e a média de evasão total da escola,
levando em consideração todas as séries pesquisadas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A distribuição de matrículas de 2010 a 2012 na cidade de Corrente.
É importante destacar que segundo dados do INEP, a maioria das escolas da cidade de
Corrente são escolas públicas, a análise dos dados de 2010 a 2012, revelou que a educação
infantil apresentou índices de matrículas acima de 10%, ao longo dos anos houve um pequeno
aumento de discentes matriculados nessa modalidade. Já o ensino fundamental é a modalidade
de ensino com maior público de alunos matriculados, em geral o percentual de matrículas nessa
modalidade esteve acima de 62%, e de 2010 a 2012 apresentou um aumento de cerca de 2,19%.
O ensino médio também aumentou sua oferta, essa modalidade de ensino correspondeu em
2012 a 16,97% das matrículas nas escolas. Foi a modalidade que mais expandiu sua oferta
aumentando 3,52% o número de matrículas. A partir da tabela abaixo é possível analisar como
está caracterizado a destruições dos discentes por modalidade de ensino.
Gráfico 1 ‐ Percentual de alunos modalidade de ensino, Corrente‐PI de 2010 a 2012.
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ESCOLAS PÚBLICAS
Unidade Escolar Dr. Dionísio Rodrigues Nogueira
Atualmente a escola oferece cursos técnicos nas áreas de informática, Administração,
Agronegócio, Comércio, Agroindústria e Segurança no Trabalho. No ano de 2010 a escola
trabalhou com um público de 664 alunos, distribuídos nos três turnos. Em termos de evasão a
escola apresentou índices elevados, em alguns casos ultrapassando 20%. A média dos três anos
avaliados ficou em 7,05%. Em muitos casos houve oscilações bruscas, como as de 2010 para 2011
em que houve uma queda expressiva da evasão e de 2011 para 2012 onde houve um aumento
expressivo. O ano que apresentou os maiores índices de evasão foi 2010, em alguns casos os
índices estiveram acima de 20%, no geral, a média dos três anos pesquisados ficou em 7,05%.
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Gráfico 2‐ Índices de evasão escolar, Dr. Dionísio Rodrigues Nogueira , Corrente‐PI.
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Unidade Escolar Joaquim Antônio Lustosa
A escola caracteriza‐se por apresentar vários anexos distribuídos na zona rural, tais como
Caxingó, Santa Marta e Vereda da Porta. A instituição trabalha somente com o ensino médio,
este é desenvolvido em três turnos. Os dados revelaram índices de evasão altíssimos,
especialmente em 2012, onde apresentou evasão acima de 27% na 1ª série do ensino médio, a
média geral de evasão ficou em 17,53%, a maior média entre as escolas pesquisadas.

Porcentagem

Gráfico 3‐ Índices de evasão escolar, Unidade Escolar Joaquim Antônio Lustosa, Corrente‐PI.
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Unidade Escolar Coronel Justino Cavalcante Barros
A escola mantém suas atividades regulares nos três turnos, sendo o ensino fundamental a
modalidade de ensino predominante. A escola apresentou índices altos de evasão entre 2011 e
2012. A 6º série apresentou o maior índice de evasão com 15,62%, ao longo dos três anos a
evasão escolar ficou com a média de 9,32% na instituição.
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Gráfico 4‐ Índices de evasão escolar, Unidade Escolar Coronel Justino Cavalcante Barros,
Corrente‐PI.
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ESCOLAS PRIVADAS
Colégio Mercedário São José
A escola privada Mercedário São José trabalha nas modalidades de ensino fundamental e ensino
médio, ambos no turno da manhã, é considerada uma das escolas pioneiras da cidade. A cada
ano a escola trabalha com um público médio de 250 alunos distribuídos nas diferentes séries.
Acerca dos índices evasivos a escola apresentou baixa taxa de evasão, algumas séries não
apresentaram taxas de evasão, como em 2010 o ensino fundamental não teve nenhum aluno
evadido, a média geral de evasão ficou em 1,06% um índice considerado excelente típico de
países de primeiro mundo.
Gráfico 5‐ Índices de evasão, Colégio Mercedário São José, Corrente‐PI.
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Instituto Batista Correntino
Trabalha com a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ambos desenvolvidos no
turno da manhã. As taxas de evasão mantiveram‐se baixas, com algumas exceções como a 1ª
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série do ensino médio que em 2010 obteve 13,79% de evasão, o ensino fundamental foi a
modalidade com menor índice de evasão, sendo que a 5ª e 7ª série não apresentou taxa de
evasão nos três anos pesquisados. No geral a média de evasão ficou em 2,83% também é
considerado um índice baixo se comparado com a média nacional que oscila entre 15 e 17%.
Gráfico 6‐ Índices de evasão escolar, Instituto Batista Correntino, Corrente‐PI.
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Comparação entre a média de evasão escolar entre as escolas pesquisadas
Através dos dados é possível comparar a taxa de evasão entre escolas públicas e privadas, a
evasão escolar nas escolas públicas apresentou índices altíssimos se comparados com as escolas
privadas. A maior taxa de evasão entre as escolas públicas foi da U. E. Joaquim Antônio Lustosa,
a escola obteve média de evasão de 17,53%, sendo a série com maior índice de evasão a 1ª série
do ensino médio com 27,27 %. Por outro lado, a menor taxa de evasão entre as escolas públicas
foi da U. E. Dr. Dionísio Rodrigues Nogueira, a escola obteve média de evasão de 7,05%. Os três
maiores índices de evasão foram de escolas públicas, os menores índices de evasão foi de
escolas privadas. A escola que obteve melhor resultado foi o Colégio Mercedário São José, a
média de evasão da instituição ficou em 1,06% um índice considerado baixo comparado à média
nacional.

porcentagem

Gráfico 7 – Média de Evasão escolar, comparação entre escolas públicas e privadas.
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CONCLUSÃO
A partir dos dados coletados, percebe‐se que a evasão escolar é um problema preocupante na
cidade de Corrente, especialmente nas escolas públicas, muitas escolas apresentam índices
altíssimo, acima da média nacional. Comparando escolas públicas com escolas privadas , observa‐
se que as primeiras apresentam índices de evasão altíssimos, cerca de cinco vezes maior do que
as escolas privadas, a média de evasão de escolas privadas não chegou a 2%, enquanto a menor
média de evasão de escolas públicas foi de 7,05% e a maior ficou em 17,53%. Comparando a
média geral entre todas as escolas públicas, a evasão foi de 11,3%, por outro lado, a média geral
das escolas privadas foi de 1,94%. Dessa forma, fica claro e evidente, as diferença gritantes entre
índices de evasão entre escolas pública e escolas privadas. Tais dados reforçam a necessidade de
políticas mitigadoras, capazes de propiciar às escolas públicas condições essenciais para tornar o
meio escolar um ambiente atrativo, transformador e eficiente, que ofereça condições de acesso
e permanência ao educando.
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RESUMO
O presente estudo visa compreender o papel da sala de
recursos multifuncionais e sua contribuição no processo
de inclusão escolar e social, e tem como objetivo a
reutilização de materiais reciclados para auxiliar no
atendimento educacional especializado‐AEE os alunos
com necessidades educacionais especiais‐NEE. O
trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual General
Penha Brasil, no município de Boa Vista‐RR, tendo como
ponto de partida a percepção dos professores de sala de
aula
comum,
referente
aos
trabalhos
e
acompanhamentos realizados pelos professores da Sala
de Recursos Multifuncionais. A referida pesquisa vem
acompanhando um trabalho de grande relevância com
alunos com NEE, professores e comunidade. O
desenvolvimento deste estudo foi embasado através da

metodologia qualitativa, exploratória e descritiva com
foque na hermenêutica. Assim foi possível obter
excelentes resultados quanto à reutilização de materiais
reciclados e o processo de ensino, aprendizagem e
inclusão deste público em questão. O registro realizado
através de diário de bordo foi de suma importância,
porque foram três meses observando e registrando
tudo, para posteriormente realizar as entrevistas com
alunos, professores e pais/responsáveis. Por tanto se
constatou uma excelente qualidade no atendimento do
AEE, uma evolução quanto à aprendizagem dos alunos e
desenvolvimento social e inclusivo dos alunos com
deficiências atendidos na Sala de Recursos
Multifuncionais da referida escola.

PALAVRAS‐CHAVE: Salas multifuncionais, materiais reciclados, ensino aprendizagem, Língua Espanhola.

THE USE OF RECYCLED MATERIALS ON EDUCATIONAL SERVICE SPECIALIST
This study aims to understand the role of
multifunctional resource room and its contribution to
educational and social inclusion, and as purpose to
reuse recycled materials to assist in specialized
educational services ‐ SES with special educational needs
‐ SEN. This study was conducted in the State School
General Penha Brasil, in Boa Vista ‐ Roraima, having as
starting point the teachers' perception of the common
classroom, on the work carried out by teachers and
accompaniments of Living Resources Multifunction.
Such research has followed a work of great importance
to pupils with SEN, teachers and community. The
development of this study was based through a

qualitative, exploratory and descriptive methodology
with focus on hermeneutics. Thus it was possible to
obtain excellent results regarding the reuse of recycled
materials and the teaching, learning and inclusion of the
public issue process. The diary kept by the logbook was
of paramount importance, because this were three
months observing and recording everything for later
conduct interviews with students, teachers and parents/
guardians. Therefore we found an excellent quality
service of the SES, as an evolution to students' learning
and social development and inclusive of students with
disabilities served in Multifunction Resources Room said
school.
KEYWORDS: Multifunctional room resource, recycled materials, teaching learning, Spanish language.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE
Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (2008) é o Atendimento Educacional Especializado ‐ AEE, um serviço da
educação especial que "[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008).
O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando a sua autonomia na
escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. É realizado, de
preferência, nas escolas comuns, em um espaço físico denominado Sala de Recursos
Multifuncionais. Portanto, é parte integrante do projeto político pedagógico da escola. São
atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos público‐alvo da educação especial,
conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva e Decreto N.6.571/2008.
O motivo principal de o AEE ser realizado na própria escola do aluno está na
possibilidade de que suas necessidades educacionais específicas possam ser atendidas e
discutidas no dia a dia escolar e com todos os que atuam no ensino regular e/ou na educação
especial, aproximando esses alunos dos ambientes de formação comum a todos. Para os pais,
quando o AEE ocorre nessas circunstâncias, propicia‐lhes viver uma experiência inclusiva de
desenvolvimento e de escolarização de seus filhos, sem ter de recorrer a atendimentos exteriores
à escola, RAPOLI, (2010)
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) foi
elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada aluno tem a possibilidade de
aprender, a partir de suas aptidões e capacidades, e em que o conhecimento se constrói sem
resistência ou submissão ao que é selecionado para compor o currículo, resultado na promoção
de alguns alunos e na marginalização de outros do processo escolar.
A compreensão da educação especial nesta perspectiva está relacionada a uma
concepção e a práticas da escola comum que mudam a lógica do processo de escolarização, a sua
organização e o estatuto dos saberes que é objeto do ensino formal. Como modalidade que não
substitui a escolarização de alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento
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e com altas habilidades/superdotação, essa educação supõe uma escola que não exclui alunos
que não atendam ao perfil idealizado institucionalmente, Rapoli (2010).
Afirma ainda que a educação especial perpassa todos os níveis, etapas e demais
modalidades de ensino, sem substituí‐los, oferecendo aos seus alunos serviços, recursos e
estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. Nesse contexto, deixa
de ser um sistema paralelo de ensino, com níveis e etapas próprias.
Sinaliza um novo conceito de educação especial, a Política enseja novas práticas de
ensino, com vistas a atender as especificidades dos alunos que constituem seu público alvo e
garantir o direito à educação a todos. Aponta para a necessidade de se subverter a hegemonia de
uma cultura escolar segregadora e para a possibilidade de se reinventar seus princípios e práticas
escolares.

A ESCOLA COMUM NA PERSPECTIVA INCLUSIVA
A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva, e sua pedagogia tem como
mote questionar, colocar em dúvida, contrapor‐se, discutir e reconstruir as práticas que, até
então, têm mantido a exclusão por instituírem uma organização dos processos de ensino e de
aprendizagem incontestáveis, impostos e firmados sobre a possibilidade de exclusão dos
diferentes, à medida que estes são direcionados para ambientes educacionais à parte, Rapoli
(2010).
Os fascículos deixa claro ainda que a escola comum se torna inclusiva quando reconhece
as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de
todos, adotando novas práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata a adoção dessas novas
práticas, pois ela depende de mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa
escola possa se concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos
conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e
educacionais compatíveis com a inclusão.
Alguns professores privilegiam o caminho das aprendizagens mecânicas quando atuam
junto aos alunos que apresentam deficiência intelectual. Ao invés de apelar para situações de
aprendizagem que tenham raízes nas experiências vividas pelo aluno, atividades essas capazes de
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mobilizar seu raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e na memória.
Frequentemente, essas atividades são desprovidas de sentido para os alunos, Rapoli (2010).
Afirma ainda que professores privilegiam o caminho das aprendizagens mecânicas sob o
pretexto de que os alunos os quais apresentam deficiência intelectual manifestam numerosas
dificuldades nos processos de aprendizagem que eles agem pouco no mundo no qual evoluem e
enfim, sob o pretexto de que os alunos antecipam o fracasso e não se apoiam sobre seus
conhecimentos quando estão em situação de aprendizagem ou de resolução de problemas.
Agindo desta maneira, tais professores se comportam como se não reconhecessem no
aluno que apresenta deficiência intelectual um sujeito capaz de crescimento e de afirmação. Seu
acompanhamento pedagógico parece respaldado por uma concepção de aluno que se apoia
sobre a ideia de insuficiência ou de lacuna, mesmo de falta no que diz respeito ao raciocínio. Os
professores não reconhecem nesse aluno capacidades cognitivas as quais convém mobilizar para
favorecer a melhor interação com o meio onde ele vive.
Consequentemente, eles negam um aspecto absolutamente fundamental do
desenvolvimento humano, a saber, o intelectual. Em suma, eles se fecham em uma pedagogia da
negação. Uma pedagogia que não reconhece o potencial dos alunos, sobretudo daqueles que
apresentam deficiência intelectual e que, consequentemente, causa prejuízos para as suas
aprendizagens e autodeterminação.

A LUDICIDADE
Atualmente percebe‐se que a ludicidade passou a ser adotada e vista como um recurso
atual/novo, porém se sabe que se trata de uma temática antiga e muito discutida entre os
docentes. Que de acordo com Dinello (2002) o lúdico faz parte do desenvolvimento dos
indivíduos, sendo a base constitutiva do ser humano. Ressalta que o conceito de ludicidade
torna‐se amplo e complexo, pois se complementa como uma necessidade do ser humano no
momento de comunicar‐se, sentir, expressar‐se e produz nos seres humanos uma série de
emoções orientadas desde o entretenimento, diversão, espairecimento, que os levam a brincar,
rir, gritar e inclusive chorar tornando‐se uma verdadeira fonte geradora de emoções.
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Ernesto Yturralde Tagle1, investigador, conferencista e precursor como facilitador de
processos de aprendizagem significativo, fazendo uso de atividades lúdicas, ressalta que se torna
impressionante o amplo conceito lúdico e seus campos de aplicação. Afirmando que a
aprendizagem relacionada ao lúdico e seus entornos transpassem as emoções que produzem a
barreiras na infância e, ressalta que a verdade, a realidade que o jogo transcende a etapa da
infância e sem darmos conta, se expressa no diário viver das atividades mais simples (…), no
processo de ensino, no material didático, e nas terapias.
Desta forma, fazendo uso de atividades lúdicas acredita‐se que o processo de ensino
aprendizagem de Língua Espanhola torna‐se prazeroso, principalmente por se tratar de
atendimento educacional especializado.

A LINGUA ESPANHOLA COMO FOCO DE ENSINO
O Marco Europeu Comum de Referencia trás as Políticas Linguísticas para uma Europa
Multilíngue e Multicultural e adaptado para realidade portuguesa como instrumento linguístico
essencial para a harmonização do ensino e da aprendizagem das línguas vivas de acordo com a
grande Europa, Conselho da Europa (2001).
De acordo com Balboni (2005), o Marco Comum Europeu de Referência para Línguas, foi
implantado neste continente a partir do término da 2ª Guerra Mundial, com o intuito de
encontrar uma cultura comum entre as línguas. Entretanto, o Conselho da Europa (2001) definia
o Marco Europeu Comum de Referencia para Línguas como ferramenta para harmonizar os niveis
de aprendizagem das línguas no espaço europeu. E com esta medida pretendia promover e
fomentar a diversidade linguística e cultural na Europa.
De acordo com Sedycias (2005), no Brasil, a aprendizagem de espanhol é indispensável
tanto de carácter cultural como econômico. O ensino do espanhol como língua estrangeira
permite a integração com países que tem o espanhol como língua oficial. No caso específico do
Brasil, com a inserção ao Mercosul, a aprendizagem do espanhol deixou de ser item de luxo
intelectual para converter‐se praticamente em uma necessidade.
Segundo Prado (1996), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) permitiu
1

Disponible en: http://www.ludica.org/ Acceso 21 de marzo de 2014.
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liberdade no plano de estudos, porque compunham o núcleo de disciplina obrigatória ‐
matemática, português, Geografia, História e Ciência ‐ nomeado pelo Conselho Federal de
Educação (CFE), e disciplinas complementares básicas que determinam as Juntas Estaduais de
Educação (CEE), que poderiam incluir o ensino de línguas estrangeiras modernas.
E, em 2005, quando a Lei N º 11.161 foi sancionada como a "Lei do espanhol" de 05 de
agosto, onde estabeleceu a oferta obrigatória para o Ensino Médio e facultativo para o Ensino
Fundamental. No estado de Roraima o Conselho Estadual de Educação de Roraima, com uso de
suas atribuições legais, tendo em conta o disposto na Lei nº 9.394/96 e na Lei Complementar nº
041/01, inciso VII, art. 12 do Regimento interno deste Colegiado, com base na Lei nº 11.161/2005
e no Parecer CEE/RR nº 20/07, foi criada a Resolução CEE/RR n° 01/07.
A Resolução CEE/RR n° 01/07 dispõe a obrigatoriedade do ensino de espanhol no Ensino
Médio e facultativa no Ensino Fundamental, como garante a “Lei do espanhol”, más com uma
atenção específica para a formação de professionais em que chama atenção para a formação
sendo, (Licenciatura em Espanhol ou Letras com habilitação em espanhol), e no caso de não
cumpri esta determinação, afirma que para que um professional ensinar uma língua, deve ter no
mínimo 200 horas de curso de espanhol, contemplando com a didática e a metodologia da
língua.
Para Krashen (1982) existe diferenças entre “aprendizagem” e “aquisição de LE”, pois
considera os processos distintos. Aprendizagem é considerada como sistema aprendido, sendo
caracterizado por ser um conhecimento consciente que resulta de uma aprendizagem formal e
aquisição, Já o sistema adquirido, é o conhecimento inconsciente que os hispanos de uma
determinada LE consigam utilizando habilidades de aprendizagem linguística semelhantes com as
que usam as crianças no processo de aquisição da língua materna.
Neste estudo a Língua Espanhola foi inserida como atividades no AEE, por se tratar de
uma região fronteiriça cuja, muitos alunos chegavam a comentar a necessidade de aprender tal
idioma para se comunicar durante suas viagens de turismo e/ou compras realizadas na
Venezuela. Para tanto foi realizado jogos didáticos para trabalhar alimentos em geral, artigos de
cama, mesa e banho, além dos utensílios do dia a dia, sendo que os professores buscam
aumentar a cada dia o léxico dos alunos.
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MATERIAL E MÉTODO
O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual General Penha Brasil, no município de Boa
Vista‐RR, tendo como ponto de partida a percepção dos professores de sala de aula comum,
referente aos trabalhos e acompanhamentos realizados pelos professores da Sala de Recursos
Multifuncionais. A referida pesquisa vem acompanhando um trabalho de grande relevância com
alunos com NEE, professores e comunidade.
O desenvolvimento deste estudo foi embasado através da metodologia qualitativa,
exploratória e descritiva com foque na hermenêutica.
De acordo com Gadamer (1998), a hermenêutica estabelece uma inteligibilidade própria
das ciências humanas, que se torna compreensiva visando à apreensão das significações
intencionais das atividades históricas concretas do homem. De acordo com esta afirmação, o
fenômeno Hermenêutico se mostra como um caso especial da relação geral entre pensar e falar,
cuja enigmática intimidade motiva a ocultação da linguagem no pensamento.

DA ESCOLA
A concepção inclusiva a escola é vista como um espaço onde todos os alunos constroem
o conhecimento de acordo com suas capacidades expressam suas ideias livremente, participam
das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças.
Deste modo, a Escola Estadual Penha Brasil, com o apoio da Divisão de Educação
Especial implantou a Sala de Recursos Multifuncionais, no ano de 2010, para oferecer
Atendimento Educacional Especializado – AEE aos alunos com necessidades educacionais
especiais matriculados na escola, obedecendo a Resolução do MEC Nº 4, de 02 de outubro de
2009 que preconiza os marcos legais para as Salas de Recursos Multifuncionais e o Atendimento
Educacional Especializado – AEE.
As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o
atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais especiais,
por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer
pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando‐os para que
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. Estas salas são organizadas com materiais
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didáticos e recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos,
podendo estender‐se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista esse atendimento.
O Atendimento Educacional Especializado têm a função de oferecer o que não é próprio
do currículo escolar, propondo objetivos, metas, ações e procedimentos educacionais
específicos, onde as ações são definidas conforme o tipo de deficiência, numa perspectiva de
complementar ou suplementar a formação ao aluno por meio de recursos de acessibilidade e
serviços que possam contribuir para o desenvolvimento de habilidades pessoais, psicológicas,
pedagógicas e sociais.
Os professores destas salas atuam de forma colaborativa com o professor da classe
comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com
deficiência ao currículo e a sua interação no grupo, entre outras ações, para promover a inclusão
do mesmo.

ANALISE E DISCURSÃO DOS RESULTADOS
Apesar da sala de recursos multifuncionais disporem de alguns materiais didáticos e
pedagógicos acessíveis, existia uma grande preocupação não somente com os trabalhos da sala
de recursos, mas, também com o desenvolvimento da aprendizagem do aluno em sala de aula
comum. Pois conforme relatos dos professores de sala de aula quanto à preocupação em
oferecer aos alunos com necessidades educacionais especiais uma alternativa que propiciasse
despertar o interesse desses educandos em participar e fazer atividades que contribuíssem para
o seu desenvolvimento cognitivo houve a necessidade de fazer e produzir algo que contribuísse e
facilitasse o trabalho do professor para com seus alunos.
Tornou‐se necessário que se entender as necessidades do dia a dia em sala de aula para
juntar os esforços para alcançarmos os mesmos objetivos, pois o ensino aprendizagem é
constante e a construção de materiais pedagógicos reutilizando objetos descartáveis e
encontrados no lixo. Assim, foram produzidos inúmeros jogos como: quebra cabeça, jogos de
memoria, t´aqui de figuras e palavras, enigmas e outros jogos com os conteúdos aplicados em
sala de aula, sendo todos adaptados conforme as dificuldades e deficiências de cada aluno,
oportunizando aos educandos uma aprendizagem significativa e prazerosa sem deixarmos de
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levar em consideração as necessidades e limitações de cada aluno.
Dessa maneira o professor de sala de aula comum, teria material disponível para levar
pra dentro da sala de aula e ofertar ao seu aluno materiais concretos que facilitasse sua
aprendizagem de maneira lúdica e prazerosa.

CONCLUSÃO
A utilização de materiais reciclados forma fundamentais para obter excelentes
resultados quanto o processo de ensino, aprendizagem e inclusão deste público em questão.
Foram recolhidos e selecionados materiais para confecção de jogos que contribuíram nas
atividades propostas para os alunos, sendo que, foi constatado tanto para os professores de sala
comuns como os da sala de recursos que houve uma aprendizagem significativa e satisfatória dos
alunos com necessidades educacionais especiais, na vez que o intuito não era apenas trabalhar
atenção, concentração e socialização, mas também a questão da preservação do meio ambiente
na vez que os materiais utilizados eram reciclados possibilitou aos professores envolvidos criar,
modificar e recriar com materiais simples e recicláveis, do lixo para enriquecimento intelectual
dos alunos e social.
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JOVEM
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RESUMO
O estudo aborda o Programa Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), Programa do Governo Federal, no
âmbito do Instituto Federal do Tocantins (IFTO),
mostrando o processo de criação e implantação do
Programa, suas ações, os campi atendidos, o público‐
alvo e sua relevância para a manutenção dos
estudantes,
em
situação
de
vulnerabilidade
socioeconômica, ter um bom desempenho em sua vida
acadêmica. Visa ainda, levantar alguns questionamentos
que venham contribuir para a melhoria e êxito total do
programa, bem como levar à reflexão sobre suas ações.

Os dados foram computados do relatório mensal,
enviado pelos campi do IFTO, com o detalhamento da
quantidade de estudantes atendidos, os tipos de
benefícios e seus custos. Os dados fazem parte do
relatório anual de gestão.

PALAVRAS‐CHAVE: Assistência Estudantil, Desempenho Acadêmico, Educação Profissional.

CONTRIBUTIONS OF STUDENT ASSISTANCE FOR YOUNG TRAINING
ABSTRACT
The study addresses the National Student Assistance
Program ‐ PNAES, a Federal Government Program,
under the Instituto Federal do Tocantins (IFTO), showing
the process of creation and implementation of the
program, its actions, the supported campi , the target
public and its relevance to keep the students in
socioeconomic vulnerability situation can have success
in their academic life. Its aim is to raise some questions
that will contribute to the improvement and success of
the program as well as, lead to reflection on its actions.

The data were computed from the monthly report sent
by all IFTO campi, detailed with number of students
supported, the kind of actions and their cost. The data
are part of the annual management report.

KEY‐WORDS: Student Assistance, Academic Performance, Professional Education.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
JOVEM
INTRODUÇÃO
O governo federal tem procurado implantar programas que venham contribuir para
melhorar a qualidade de vida da população, seja no plano social ou educacional.
São muitos os programas sociais e educacionais existentes e, a cada dia, novos outros têm
sido criados. Entre os programas sociais, estão consolidados: Bolsa Família (2009); Brasil
Carinhoso; Minha Casa Minha Vida; (2009); Rede Cegonha (2011); Viver sem Limites (2011);
Saúde Não Tem Preço (2011); Crack, é possível vencer; entre outros. Quanto aos programas
educacionais, temos: PROUNI (2004), PNAES (2008), Mulheres Mil (2010), PRONATEC (2011),
Ciências Sem Fronteiras (2011) e mais recentemente, o Bolsa Permanência (2011), que visa
atender estudantes de cursos superiores com mais de cinco horas diárias e estudantes
remanescentes de comunidades quilombolas e indígenas.
Este estudo abordará o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, no âmbito
do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), mostrando o processo de criação e implantação do
Programa, suas ações, os campi atendidos, o público‐alvo. A finalidade é mostrar como o
Programa tem sido relevante para o custeamento do estudante, em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, para mantê‐lo firme em seu compromisso acadêmico. Visa ainda, levantar
alguns questionamentos que venham contribuir para a melhoria e êxito total do programa, bem
como levar à reflexão sobre o mesmo.
Direitos sociais e Educação
A Constituição Federal representa um marco na definição de uma série de novos direitos
e avanços na direção da promoção da cidadania. Segundo ela, são direitos sociais assegurados do
indivíduo: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. Os
direitos à educação e suas competências são assegurados no art. 205: “A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho”.
Ao garantir esses direitos, a Constituição delega deveres, tanto a instituições públicas
quanto a família, uma vez que o sucesso da instituição dependerá preponderantemente do
compromisso da família.
Na mesma linha, a Lei nº 9394/96, de 23 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) reitera a educação como um dos pilares básicos na formação do
indivíduo e de sua cidadania, pautada na universalização do atendimento, e baseada nos
princípios de democratização do acesso, permanência, gestão e qualidade social. Reitera o apoio
no sentido de ofertar o material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, em seu
artigo 4º.
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De acordo com dados apresentados pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), o Brasil registrou um salto de 47,8% no Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) do país entre 1991 e 2010. Os avanços foram mais acentuados nos
municípios menos desenvolvidos, inclusive do estado do Tocantins, tendo sido consideradas as
três dimensões: longevidade, educação e renda. Ainda de acordo com os dados do PNUD, a
educação registrou um considerável crescimento chegando a 129% graças ao aumento da
educação jovem, 156%, e da população adulta, 82,4%.
Marques (2012, p.35) considera “essencial o papel da gestão no contexto educacional,
uma forte liderança possui visão estratégica para definir em consenso com a equipe de trabalho:
princípios, missão, objetivos, planejamento politico (...)”. Assim, segundo ele, “o poder público
tem uma grande responsabilidade pela oferta de oportunidades para a juventude, por exigência
legal, mas também pela necessidade de preparar a população para o tão sonhado
desenvolvimento educacional da modernidade (...)” (MARQUES, 2012, P.35).
Perrenoud (2004, p. 56‐57), abordando o fracasso escolar, elenca como pontos desse
fracasso a miséria e a violência no mundo. Segundo ele, mesmo nas sociedades democráticas, há
todo tipo de violência das quais algumas crianças podem ser vítimas durante seu período escolar
como maus tratos, abusos, “outras temem que sua família seja expulsa, que seus pais se separem
que um deles perca seu trabalho, entre em depressão, suicide‐se, drogue‐se, torne‐se alcoólatra
ou tenha complicações na justiça (...)”, e que “a escola não é responsável pela miséria e pela
violência no mundo, nem pelos medos que a acompanham. Em compensação, ela não pode
ignorá‐los e deve compreender que uma parte das crianças que vem à escola não está
‘espontaneamente’ em condições de aprender”. E é nessa linha de pensamento que o apoio ao
estudante, em todas as suas necessidades básicas como alimentação, transporte, moradia,
saúde, psicossocial, etc., vai dar o suporte necessário em sua vida acadêmica.
Nesse contexto, o governo federal não tem medido esforços para implantar programas
que possam atender a essas recomendações. O Decreto 7.234/2010 regulamenta o PNAES no
âmbito das instituições federais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta parte se destina a apresentar a metodologia utilizada no estudo para proceder à
análise dos dados. Desse modo, sua estrutura é composta pelos objetivos mais amplos a serem
relacionados aos conceitos teóricos trabalhados; o local da pesquisa; os participantes; os
problemas encontrados; os instrumentos de coleta dos dados e os procedimentos de análise.
A ideia inicial desse tema surgiu após perceber que o Programa de Assistência Estudantil
do IFTO era uma fonte inesgotável de material a ser estudado, dando a oportunidade de
diferentes pessoas tomarem conhecimento sobre esse assunto que é, ainda, pouco pesquisado.
Diante dos relatórios anuais, vendo o crescimento do Programa, entre 2010 e 2013, surgiu o
questionamento: como o Programa é visto pelos estudantes assistidos? Como é visto pelos
servidores que estão diretamente ligados a ele sendo responsáveis pela sua concessão?
Para responder a esses questionamentos foi enviado email a quatro estudantes de
campus distintos que são beneficiários do Programa para saber se houve alguma diferença em
sua vida escolar após a inserção nas ações do Programa. Do mesmo modo, foi solicitado a duas
gestoras do Programa nos campi que fizessem uma avaliação elencando os prós e os contras
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dessa política. A investigação, de natureza qualitativo‐interpretativa, se insere na área da
Educação. A base dos dados é documental. As considerações finais frisam a importância de se
aprofundarem as investigações na área estudada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta parte apresenta os dados que foram categorizados: Os relatórios anuais e as
entrevistas com os participantes.
O PNAES: o que é
O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES visa democratizar as condições de
permanência e êxito dos estudantes na instituição de educação, minimizando os efeitos das
desigualdades sociais, bem como reduzir as taxas de retenção e evasão escolar. Essa assistência
estudantil já existia no âmbito das instituições federais, porém de maneira tímida e com poucos
recursos. A partir da publicação do Decreto 7.234/2010, o Programa vem crescendo a cada ano,
com aumento de recursos, beneficiando milhares de estudantes que antes tinham dificuldades
para permanecer na escola.
O Decreto recomenda que as ações do programa viabilizem a igualdade de oportunidade,
contribuindo assim para a melhoria do desempenho acadêmico, agindo preventivamente nas
situações de retenção e evasão decorrente da insuficiência de condições financeiras. Embora o
Decreto priorize o ensino superior, os Institutos Federais (IFs) vêm atendendo a todos os níveis
da educação, do médio profissionalizante à pós‐graduação, desde que o estudante atenda aos
pré‐requisitos elencados no Decreto. Os gestores de assistência estudantil dos IFs também têm
empenhado esforços para que um novo Decreto seja publicado, retificando sua inclusão nos
mesmos moldes das universidades, assegurando assim a legalidade quanto ao gerenciamento
dos recursos.
No IFTO, o Programa foi instituído pela Instrução Normativa nº 04 de 30 de junho de
2011, após ser amplamente discutida com a comunidade institucional, e representante dos
estudantes dos seis campi existentes naquele momento – Araguaína, Araguatins, Gurupi, Palmas,
Paraíso e Porto Nacional. De acordo com o regulamento, as ações a serem implantadas em cada
campus serão, dentro das abaixo relacionadas, aquelas que a comunidade escolar julgar mais
relevantes, que atendam às reais necessidades dos estudantes da região onde o campus é
sediado. As ações propostas são aquelas ancoradas no Decreto, acima citado, sendo: transporte;
alimentação; moradia; material didático; uniforme; formação profissional; emergencial; médica,
odontológica e psicossocial; aos pais estudantes; arte/cultura/esporte/lazer; inclusão digital. Com
este Regulamento, O IFTO atende ao que recomenda a Constituição Federal, a LDB e ao Decreto
7.234/2010.
Para receber o auxílio financeiro o estudante passa pelo processo de seleção,
apresentando os documentos comprobatórios de sua condição de vulnerabilidade social. As
prioridades são estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar
per capita de até um salário e meio, conforme orienta o Decreto. O objetivo do programa e fazer

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

com que os estudantes cumpram seu compromisso educacional, como frequência e bom
rendimento escolar, para isso os estudantes assinam um termo de compromisso.
O Programa vinha acontecendo timidamente desde 2010. A partir de 2011, com sua
regulamentação e o considerável aumento de recursos financeiros, tem se firmado e atendido a
um número maior de estudantes nos diversos campi do IFTO, conforme o gráfico abaixo:
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Figura 1 – Ascensão das ações de Assistência Estudantil de 2010 a 2013
O número de estudantes atendidos vem crescendo gradativamente e, aos poucos, o
Programa vem se consolidando no âmbito do IFTO. Em 2010 foram 9.707 bolsas auxílio
concedidas. Em 2011 já houve um aumento para 12.523. Em 2012, com o aumento nos recursos,
que foi de R$ 3.141.643,00 (Três milhões, cento e quarenta e um mil e seiscentos e quarenta e
três reais) as ações foram se consolidando nos campi, fechando o ano com o total de 18.058
bolsas pagas. Para o ano de 2013 o IFTO contou com um orçamento da Assistência Estudantil no
valor de 4.107.133,00 (Quatro milhões, cento e sete mil e cento e trinta e três reais), sendo
atendido até o final do ano um total de 33.119 bolsas.
Ações consolidadas no IFTO
Além das ações já consolidadas pelo Programa como: transporte, alimentação, moradia,
formação profissional, entre outras, o Programa apoia ações que visem contribuir para a
formação do estudante em sua totalidade, ou seja, intelectual, profissional, social e classista,
como por exemplo, as que estão descritas abaixo:
 JIFTO
Pensando na socialização e integração dos estudantes dos diversos campi do IFTO, foi
criado em 2010 os Jogos Internos do IFTO (JIFTO), que já estão em sua 4ª edição. Os JIFTO são
pré‐seletivos para os Jogos da Região Norte (JIFEN), que, por sua vez, são pré‐seletivos para os
Jogos dos Institutos Federais (JIF). Os estudantes do IFTO têm participado destas três
modalidades com êxito.
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 CONNEPI
O Congresso Norte e Nordeste de Ensino Pesquisa e Inovação (CONNEPI) é um importante
evento que vem dando a oportunidade aos estudantes dos Institutos Federais a se tornarem
pesquisadores. O Programa de Assistência Estudantil apoiou financeiramente oitenta estudantes
que tiveram seus trabalhos aprovados no VI CONNEPI 2011, em Natal/RN. Em 2012 os estudantes
participaram do VII CONNEPI, sediado pelo IFTO, no Campus Palmas/TO. Em 2013 centenas de
estudantes tiveram seus trabalhos aprovados para o VIII CONNEPI, em Salvador/BA e aguardam
ansiosamente o IX CONNEPI, em São Luís/MA. A prática, a cada ano, tem sido proporcionar a
participação de todos os estudantes, que tenham seus trabalhos aprovados, para apresentação
no referido evento.
 II Fórum Mundial
O II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica foi um evento muito
aguardado em 2012. Noventa e três estudantes tiveram a oportunidade de apresentar seus
trabalhos de pesquisa, arte e cultura aprovados pelo Fórum Mundial de Educação, em
Florianópolis/SC. O Fórum também proporcionou a oportunidade de conhecer novas culturas,
trocar experiências com estudantes dos diversos IFs, bem como de outras instituições, uma vez
que se tratava de um evento mundial.
 DCE/CA/Grêmios
O Programa também apoia os estudantes a realizarem atividades classistas, com a
consolidação do Diretório Central Estudantil (DCE), dos Centros Acadêmicos e Grêmios. Em 2013,
50 estudantes participaram do 14º Conselho Nacional de Entidades de Base (CONEB) e 8ª BIENAL
da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado em Recife/PE, onde puderam participar de
palestras, oficinas e construção de documentos para a melhoria do ensino.
A visibilidade do Programa pelos estudantes assistidos
A procura pelo auxílio vem crescendo a cada dia. Os estudantes que já recebem alguma
das ações existentes em seu campus de origem dizem o que esse benefício tem influenciado em
suas vidas, conforme relato do estudante E1, do Campus Paraíso do Tocantins:
O auxílio estudantil é importante para mim porque ao vir pela manhã para fazer
trabalhos, provas, etc., tenho este auxilio para almoçar aqui na escola, lanchar na hora
do intervalo. Além disso, eu utilizo este auxílio para imprimir apostilas que os
professores pedem e fazer trabalhos que exigem materiais, que sem o auxílio seria difícil
para obtê‐los.
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No campus Palmas, o maior campus do IFTO, atende a diversas ações, entre elas as
refeições no restaurante terceirizado. O estudante E2 já participa do programa de assistência
estudantil desde 2010 e diz o que isso tem influenciado em sua rotina:
A bolsa veio como uma ‘salvação’ para os alunos carentes do IFTO, pois como eu, outros
alunos necessitam desse auxílio para os mais variados tipos de necessidades, como o
transporte, pois pego dois ônibus e não tenho condições de pagar todos os dias; a
alimentação, pelo fato de passarmos o dia todo aqui. É importante termos uma
alimentação saudável e a bolsa nos fornece mais essa oportunidade. É importante
manter esse projeto no Campus Palmas para os alunos continuarem a ter uma dedicação
à escola e não ter problemas tanto na educação quanto na vida pessoal.

Outra estudante do campus Palmas que destaca a importância da assistência estudantil é
E3, do curso de Agrimensura III. Segundo ela, o auxílio fez com que tivesse mais
comprometimento com os estudos:
O auxílio que ganhamos faz com que tenhamos mais compromisso na vida e na escola.
Eu mesma sou exemplo disso, ganhei o auxílio em 2013 e senti que minha eficiência em
sala de aula mudou. Este ano, com o auxílio Colaborador, estou tendo a oportunidade de
ganhar experiência e aprendizado para a vida profissional.

No campus Gurupi quem presta seu depoimento é o estudante E4 que mora com a avó e
ambos têm muitas despesas, pois são usuários de medicamentos de uso contínuo. Segundo ele,
tinha muitas dificuldades para se manter no curso, pois é responsável pela família:
Fui contemplado com a bolsa moradia. Sem sombra de dúvida é uma grande ajuda para
nós estudantes, pois hoje consigo pagar meu aluguel em dia, contas básicas como água e
luz, comprar os remédios que tanto precisamos, pois esses remédios não estão na lista
do SUS para que possamos pegá‐los nas farmácias populares, e o preço é muito elevado.
Também para ter uma boa alimentação. Hoje posso estudar tranquilamente, entender
melhor o conteúdo ministrado, e não ter o medo ou a insegurança de interromper mais
um curso. Os problemas existem, é claro, mas hoje posso sorrir e dizer em alto e bom
som que um dia eu serei alguém na vida, e com uma boa educação. É muito importante
a bolsa de auxílio para nós estudantes, ainda mais para quem faz parte de uma classe
econômica social desfavorecida como eu.

Dificuldades encontradas para a execução do Programa
Diante do exposto, é visível a contribuição do Programa de Assistência para o estudante
do IFTO, no entanto, é possível perceber que ainda faltam muitos pontos a melhorar. A falta de
uma equipe mínima, como recomenda o Decreto, para sistematizar e efetivar as ações do
programa, bem como o desenvolvimento de um software de computador para acompanhamento
dessas ações, é o que aponta a opinião da servidora AS1 de um dos campi do IFTO:
A falta de um Software tem dificultado e atrasado o processo de seleção e
monitoramento das bolsas. No ano de 2012, o Serviço Social juntamente a uma
Professora de informática elaborou o Projeto denominado Sistema de Gestão de Bolsas
Assistenciais Estudantis – SIGBAE, para ser executado com uma aluna do Curso de
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Licenciatura em Computação, mas devido à falta de bolsa para a professora e para a
aluna, o software não foi desenvolvido.

Segundo ela, hoje o maior entrave e atraso na execução do PNAES é a questão arcaica da
não informatização do processo de seleção.
A servidora AS2, de outro campus do IFTO, além de concordar com a colega, ainda
enfatiza que a falta de uma equipe mínima, sugerido pelo Decreto 7.234/2010, dificulta todo o
processo de trabalho, desde a seleção até execução das atividades, ficando, assim, somente a
cargo do Serviço Social.
Assim, entende‐se que, para melhorar a execução desse trabalho faz‐se necessário a
criação de uma equipe multiprofissional, que atenda ao estudante na sua necessidade como um
todo, abordando e trabalhando, assim, as questões socioeconômicas, psicossociais e
pedagógicas, bem como o desenvolvimento de um software que venha contribuir para facilitação
e agilidade do processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito se fala que a educação é a base de tudo, e fator decisivo para a construção da
cidadania. Que um país sem educação é um país sem cultura. Cobra‐se muito dos professores e
da família a responsabilidade por manter esses estudantes na escola. Dos professores por não
ministrar aulas motivantes capazes de manter a atenção e o interesse do estudante, ocasionando
no abandono. Da família por não manter seus filhos na escola, muitos deles envolvidos com o
trabalho infantil, com a justificativa de ajudar na manutenção das despesas domésticas.
Esquecemos que são muitos os fatores envolvidos no processo educacional. As necessidades
básicas como alimentação, saúde, transporte e moradia são condições indispensáveis para um
bom rendimento escolar, e consequentemente a evasão e a repetência é o resultado final.
O governo já percebeu que em um país tão rico como o Brasil, não investir na educação é
seu maior fracasso. Os recursos destinados à assistência estudantil e as vagas nas instituições
federais de ensino técnico e superior vêm aumentando a cada ano, e junto a isso vem a
esperança de um mundo melhor, com oportunidade para todos, especialmente, para aqueles
considerados “menos favorecidos”. Contudo, não se deve pensar que a disponibilidade de mais
recursos, o aumento do orçamento estudantil e a oportunidade de ingressar numa faculdade,
através das cotas, vai resolver todos os problemas existentes na educação. É preciso, antes de
tudo, que pais de família, cidadãos brasileiros, tenham condições de trabalho e assim gerar sua
própria renda com dignidade.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: RIDELL, 1999.
BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 da Presidência da República. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/Link%20para:%20http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007‐
2010/2010/Decreto/D7234.htm Acesso em: 27 JUN 2013

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Brasília: Ministério da Educação, 1996.
MARQUES, João. A importância da orientação vocacional na formação do técnico. Goiânia:
Kelps, 2012.
PERRENOUD, Philippe. Os ciclos de aprendizagem: um caminho para combater o fracasso
escolar. Trad. Patrícia Chittoni Ramos Reuillard. – Porto Alegre: Artmed, 2004.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. Disponível em:
http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3752 Acesso em: 18 JUN 2013
Regulamento de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia do
Tocantins.
Disponível
em:
http://www.ifto.edu.br/ifto_cms/docs/arquivos/260920111644Regulamentofinalcorrigidoapsconselhosup
erior.pdf Acesso em: 12 MAI 2013

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

PROJETO POLITICO-PEDAGÓGICO EM ESCOLAS PÚBLICAS DA MICRORREGIÃO
DA BORBOREMA POTIGUAR

I. M. L. Bezerra (IC)¹ ; E. S. Silva (IC)2 ; E. L. B. Moreira (IC)³; G. E. B. Silva (IC)4; L. F. C. Silva (IC)5; S. R. Azevedo
(IC)6
1
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) ‐ Campus Santa Cruz ‐, 2 Instituto Federal do Rio Grande do
Norte (IFRN) ‐ Campus Santa Cruz‐, 3 Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) ‐ Campus Santa Cruz –,
4
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) ‐ Campus Santa Cruz‐,5Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN) ‐ Campus Santa Cruz‐,6Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) ‐ Campus Santa Cruz.

RESUMO
Este microprojeto apresenta resultados de uma
pesquisa desenvolvida por discentes da Licenciatura em
Matemática, sobre o Projeto Politico‐Pedagógico (PPP),
com o intuito refletir sobre a construção, realização e
avaliação de projetos educativos. Nessa perspectiva,
foram analisadas concepções sobre projetos político‐
pedagógicos pelos professores, diretores e servidores de
instituições municipais, estaduais e federais de ensino,
ressaltando a importância da participação da
comunidade nesse processo de desenvolvimento que,

apesar das dificuldades, é também um momento
propício para visualizar novas possibilidades de
transformação da realidade e construção de identidade
própria à realidade escolar.

PALAVRAS‐CHAVE: Escolas públicas, Gestão democrática, Realidade escolar, Projeto Político‐Pedagógico.

POLITICAL‐PEDAGOGICAL PROJECT IN PUBLIC SCHOOLS OF THE MICROREGION BORBOREMA
POTIGUAR
ABSTRACT
This micro‐project presents results of a
research conducted by students of BSc in Mathematics,
on the political‐pedagogical project (PPP) in order to
reflect on the construction, implementation and
evaluation of educational projects. From this
perspective conceptions of political‐pedagogical
teachers, principals and local, state and federal

educational institutions servers projects were analyzed,
emphasizing the importance of community participation
in the development process that, despite the difficulties,
it is also a propitious time to view new possibilities of
transformation of reality and building their own identity
to each school reality.

KEY‐WORDS: Public schools, democratic management, school Reality, Political‐Pedagogical Project.
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PROJETO POLITICO‐PEDAGÓGICO EM ESCOLAS PÚBLICAS DA MICRORREGIÃO DA BORBOREMA
POTIGUAR

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado de um microprojeto de pesquisa, parte integrante da
disciplina de Didática do curso de Licenciatura em Matemática, do IFRN/Santa Cruz, do período
letivo 2013.2.
O conceito de Projeto Político‐Pedagógico está vinculado ao objetivo de planejar com a
intenção de fazer, de realizar algo. O PPP é um instrumento de diagnóstico, intervenção e
avaliação da realidade da comunidade escolar e visa romper com certas práticas pedagógicas que
foram historicamente construídas. Vejamos seu significado prático:

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar‐se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade
em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do
presente (VEIGA, 1995, p. 12 apud Gadotti, 1994, p. 579).

Para tanto, é preciso manter vivo o PPP em todos os momentos escolares, visto que, não
deve ser construído algo para ser arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como
prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele precisa ser considerado um instrumento
político‐organizacional da escola, pois:,

[...] preocupa‐se em instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do
mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações
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no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do
trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão
(VEIGA, 1995, p. 13).

Por isso o conceito de PPP perpassa a dimensão política do trabalho docente. Veiga (1994)
afirma que ele está fortemente vinculado com o compromisso sociopolítico e com os interesses
reais e coletivos da população majoritária. Os projetos político‐pedagógicos devem servir para o
delineamento de uma identidade própria de sua comunidade escolar, incluídos educadores, pais,
alunos e funcionários, resgatando‐a enquanto um espaço público, lugar de debate, do diálogo,
fundado na reflexão coletiva. Sendo assim, há de se organizar em função do seu contexto social,
procurando preservar uma visão de totalidade tanto da escola como um todo, quanto da sala de
aula.
Mas o PPP por si só não dá conta dessa construção da identidade escolar. É preciso contar
com uma teoria que subsidie o projeto político‐pedagógico e, por sua vez, a prática pedagógica
que ali se processa e deve estar ligada aos interesses da maioria da população, para que esta
tenha força de se tornar um dos pressupostos da prática pedagógica escolar e de sala de aula.
JUSTIFICATIVA
Sua justificativa se dá pela importância que essa pesquisa tem no sentido de que, com
base nos dados coletados e metodologia adotada, os alunos em formação docente foram
subsidiados para fazer reflexões acerca da concepção, realização e avaliação de projetos político‐
pedagógicos. Tem como base a realidade da microrregião da Borborema potiguar e permite
melhor compreensão desse processo pedagógico que é um desafio para a comunidade escolar,
pois desafia esforços coletivos na busca de uma identidade comunitária, sendo assim, é
necessário compreendê‐lo em sua totalidade.
OBJETIVOS
O presente artigo pretende ressaltar reflexões sobre questões da gestão democrática
escolar na rotina de escolas públicas, para que o aluno em formação docente possa assumir
postura co‐participativa, tomando iniciativa de trabalhar com projetos político‐pedagógicos de
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modo a diagnosticar e intervir nas atividades escolares das instituições de ensino, futuro campo
profissional. Assim sendo, objetivamos chamar atenção de estudiosos da área para refletirem
acerca do desenvolvimento do PPP nas escolas da microrregião da Borborema Potiguar, que deve
ser construído pelos integrantes da comunidade escolar e, por esse motivo, alguns profissionais
que optam por não participar da elaboração do mesmo, ficam sem direcionamento objetivo para
o trabalho pedagógico nas instituições educativas.
Assim, com base na realidade de algumas escolas da rede pública de ensino da
microrregião da Borborema Potiguar, propomos fornecer subsídios teórico‐práticos, com o
objetivo de levar o aluno em formação docente a entender a postura que deve ter diante da
realidade do trabalho com projetos político‐pedagógicos, muitas vezes desconhecidos por parte
destes, que precisam ser incentivados enquanto futuros profissionais da educação a buscar esse
conhecimento tão importante para o campo profissional no qual futuramente estará inserido.
METODOLOGIA
Este trabalho se desenvolveu por meio de uma pesquisa qualitativa, que contoua com
estudo bibliográfico, elaboração, aplicação e análise de questionários, através de entrevistas
realizadas com representantes da comunidade escolar da microrregião da Borborema Potiguar,
que estão direta e diariamente ligados ao planejamento, execução e avaliação nas atividades das
escolas e seus respectivos PPP’s. Inicialmente, coletamos informações acerca dos conteúdos que
tratam do projeto‐político pedagógico, presentes nas obras de FARIAS (2009), e VEIGA (1995)
subsidiando a análise das respostas. A todos os entrevistados na pesquisa garantimos que suas
identidades seriam preservadas e foram feitas as mesmas perguntas, que haviam sido elaboradas
em sala de aula e que tiveram como base os referidos textos trabalhados durante o
desenvolvimento da disciplina Didática. Os entrevistados foram indagados com as seguintes
problematizações: a) o que é planejamento? b) de que maneira o planejamento tem sido posto
em prática na escola? c) quais as experiências e impressões dessa prática? d) qual a relação entre
o planejamento didático com o PPP da escola? e) se o PPP da escola é do conhecimento e
apropriação de todos os membros da comunidade escolar? f) se ele está presente nos momentos
de planejamento? g) se os professores, técnico administrativos, pedagogos e direção avaliam o
trabalho realizado do período letivo anterior? h) se é possível transformar o planejamento de
hoje em uma prática coletiva e participativa, e como?
As perguntas foram feitas aos profissionais de escolas públicas municipais, estaduais e
federais da microrregião com distintas funções escolares, para ampliar a discussão na
comunidade acadêmica como todo. Para isso, foram entrevistados: um diretor de escola
estadual, um professor do ensino fundamental, um professor de ensino médio, um professor que
leciona na Educação de Jovens e Adultos, um professor de ensino superior e um pedagogo.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Neste trabalho, apresentaremos apenas a análise realizada pelo grupo por meio de
reflexões que envolveram não só os dados coletados com as entrevistas, mas nossos
conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina Didática.
DESENVOLVIMENTO
A primeira pergunta coloca em evidência o conceito do planejamento das atividades
pedagógicas em geral e nos ajudou a reconhecer o que o planejamento significa para os
profissionais da comunidade escolar, bem como perceber se há divergências nas concepções que
cada um tem sobre ele. De forma geral, notamos que todas as respostas convergem para um
ponto em comum, que é definir o planejamento como um momento de organização, preparo das
atividades a serem desenvolvidas em sala de aula.
A segunda pergunta procurava esclarecer como o entrevistado percebe o planejamento
posto em prática em sua escola. A maioria dos entrevistados destaca os momentos de
planejamento, que ocorrem durante as semanas pedagógicas no início de cada ano letivo. Apesar
de ter grande importância na hora de planejar as atividades, o Projeto Político‐Pedagógico das
escolas pouco foi mencionado nas respostas desta pergunta.
A fim de apropriar as experiências e opiniões que os entrevistados poderiam compartilhar
sobre a prática do planejamento, a terceira pergunta pediu que os profissionais informassem
suas impressões pessoais. Todos os relatos trouxeram características positivas sobre o
planejamento das atividades, como ferramenta essencial para a organização de uma atividade
pedagógica eficiente.
Já a quarta pergunta relaciona diretamente o planejamento com o PPP, para que
pudéssemos perceber o quanto cada um nota o envolvimento do PPP com o planejamento diário
em sua escola. Embora todos quisessem demonstrar que há uma grande influência do PPP no
planejamento, pudemos notar certa insegurança nos depoimentos, o que nos leva a refletir sobre
o quanto ainda é preciso melhorar nesse aspecto.
As respostas da pergunta seguinte variaram de acordo com a escola na qual o
entrevistado trabalha, pois trata do quanto o PPP está acessível para aqueles que desejam
consultá‐lo e conhecê‐lo melhor. Em algumas, está disponível em endereços eletrônicos, em
outras ele parece encontrar‐se disponível quase que exclusivamente aos professores, já que só
estes recebem cópias dele. A maioria, no entanto, afirma que, mesmo acessível, o documento
não se faz presente em muitas discussões na comunidade escolar.
A sexta pergunta indaga sobre a presença do PPP nos momentos de planejamento nas
escolas. Algo que realmente nos chamou a atenção foi quase todos responderem que o PPP
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sempre “deve estar presente”, mas ninguém declarou que de fato ele é um fator principal nesse
processo.
A sétima pergunta trata da avaliação do trabalho realizado no período letivo anterior e se
ela é feita em conjunto por aqueles que compõem a comunidade escolar. As respostas, em sua
maioria, foram vagas e fugiram ligeiramente do tema, o que nos remeteu à ideia de que esta
avaliação tão importante não é realizada por toda comunidade escolar. Percebemos, assim, que
se trata de um assunto desconfortável, pois todos reconhecem a importância dessa etapa, mas
não a realizam corretamente.
Por fim, a última pergunta levanta a possibilidade de democratizar o planejamento nas
escolas, tornando‐o uma prática coletiva e participativa. A resposta unânime foi que todos
precisam se envolver e se informar sobre a construção do planejamento para que isso se realize.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada demonstra a necessidade de avaliar e pôr em prática o projeto
político‐pedagógico das escolas, tendo em vista a melhoria no desenvolvimento educacional da
microrregião da Borborema Potiguar e, assim, auxiliar o desenvolvimento e a aprendizagem dos
alunos. O Projeto Político‐Pedagógico é um planejamento educacional realizado com a
comunidade escolar de modo a possibilitar um melhor entendimento sobre a realidade, já que
ele deve ser realizado em conjunto, cada um dando suas opiniões sobre o que deve ou não
permanecer sendo definindo assim as atividades que devem permcener utilizado como prática
educativa.
Contudo, é necessário que todos tenham consciência de que o Projeto Político‐
Pedagógico deve ser elaborado com a participação de todos para que este realmente esteja de
acordo com a participação ativa e contínua da comunidade escolar como um todo na busca de
sua identidade própria.
Chegamos à conclusão de que, o Projeto Político‐Pedagógico é de fundamental
importância para o desenvolvimento da escola. Assim, é necessário que a comunidade escolar
procure sempre meios para que façam com que o Projeto seja eficiente.
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RESUMO
Este artigo analisa o projeto do novo Plano Nacional de
Educação (2011‐2020), em processo de aprovação.
Busca‐se por meio da pesquisa documental, teórica e
quantitativa apresentar as contradições presentes nas
diretrizes deste documento para o ensino médio e
educação profissional no âmbito da Rede Federal de
Educação Básica, Profissional e Tecnológica. A análise
focaliza os eixos abordados dentro do PNE sobre
arranjos produtivos locais, parceria com entidades
privadas; ensino à distância; universalização com
qualidade social, garantia de acesso, permanência e
igualdade de direitos. Evidencia‐se a lógica da expansão
em atendimento ao eixo produtivo Carajás, a concepção
de Apls, o processo de expansão e ofertas por meio de

trajetórias subordinadas em diferentes qualidades de
ofertas educacionais, a diversificação de programas de
qualificação profissional conforme diferenciação e classe
sociais. Busca‐se destacar as especificidades próprias da
expansão no Maranhão, assim como a análise do
PROEJA, PRONATEC, UAB e E‐TEC Brasil como dimensões
de ofertas que consolidam uma política pública com tom
acentuadamente
pulverizado
e
compensatório;
redefinem a estratégica do financiamento público e
focalizam as ações em grupos de extrema pobreza.

PALAVRAS‐CHAVE: Plano Nacional de Educação. Ensino Médio. Educação Profissional. Programas.

THE NEW PROJECT OF THE NATIONAL EDUCATION PLAN AND GUIDELINES FOR EXPANDING
SECONDARY EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION: THE SPECIFICS OF MARANHÃO
ABSTRACT
This article analyzes the design of the new National
Education Plan (2011‐2020) in the approval process. One
aim through documentary , theoretical and quantitative
research present contradictions present in the
guidelines of this document for high school and
professional education within the Federal Network of
Basic Education , Vocational and Technology . The
analysis focuses on the axes addressed within the PNE
on local productive arrangements , partnership with
private entities ; distance learning ; universalization
social quality , guaranteed access , permanence , and
equal rights . Highlights the logic of expansion in service
production shaft
Carajás
,
designing Apls,
the
process
of
expansion
and
offerings
through subordinate trajectories in different qualities of
educational offerings, diversification of programs of

professional qualification as differentiation and social
class. It seeks to highlight the specificities of the
expansion in Maranhão, as well as analysis of PROEJA ,
PRONATEC , UAB and E ‐TEC Brazil as dimensions of
offers that consolidate public policy and sprayed with
markedly compensatory tone; redefine the strategic
focus of public funding and the actions of groups in
extreme poverty .

KEY‐WORDS: National Education Plan. High School. Vocational Education. Programs.
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O NOVO PROJETO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E AS DIRETRIZES PARA A EXPANSÃO DO
ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: AS ESPECIFICIDADES DO MARANHÃO
1. INTRODUÇÃO

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de
quinze a dezessete anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para oitenta e cinco por cento, nesta faixa etária. Meta 8: Elevar a escolaridade média
da população de dezoito a vinte e quatro anos de modo a alcançar mínimo de doze anos
de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e
dos vinte e cinco por cento mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre
negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. Meta 10:
Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por cento das matrículas de educação de
jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio. Meta 11: Duplicar as matrículas da
educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta.

ação parlamentar

ação

O debate sobre a o ensino médio e educação profissional no Brasil tem produzido na
última década muitas contradições em torno do discurso de uma formação humana
fundamentada na integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Este debate foi
objeto das conferências nacionais realizadas no âmbito educacional nos últimos anos – I
CONFETEC (2006), CONEB (2008) e CONAE (2010). A arena de disputa de concepções e
propostas está refletida no discurso oficial do novo Projeto do Plano Nacional de Educação
(2011‐2020). Para Kuenzer (2010) o PNE 2000‐2010, representou a estagnação do ensino médio
no que diz respeito à qualidade, em face a priorização da expansão e melhoria da qualidade no
ensino fundamental. O novo projeto do PNE 2011‐2020 promete a universalização com qualidade
social, a garantia de acesso, permanência e igualdade de direitos e amplo desenvolvimento da
gestão democrática. As metas no PNE relacionadas a Ensino Médio e Educação Profissional
encontram‐se assim definidas:

1. A EXPANSÃO DAS OFERTAS E A LÓGICA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
As diretrizes sobre a expansão das matrículas no ensino médio Integrado e na
Educação Profissional caracterizam‐se no Projeto do PNE em atendimento as metas
considerando as peculiaridades regionais, os arranjos produtivos locais, parceria com entidades
privadas e o incentivo ao ensino à distância. Assim, os dois primeiros destaques desta análise
referem‐se à concepção de expansão com base no Arranjo Produtivo Local. De acordo com o
novo projeto do PNE (2011‐2010) a expansão das matrículas do ensino médio deve observar as
peculiaridades das populações do campo, dos povos indígenas e das comunidades
quilombolas, assim como atender sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e
culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional.
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Os documentos oficiais apontam que as ofertas de cursos de educação profissional
buscam atender às demandas dos arranjos produtivos locais. Desse modo, fica estabelecido pelo
MEC que a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica atende
principalmente às seguintes dimensões: “Municípios com arranjos produtivos locais – APLs
identificados; entorno de grandes investimentos” (MEC, 2010).
A concepção de APLs contida no Glossário de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais e
Inovativos (2003) produzido pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais
(REDESIST) é adotada pelo Ministério do Desenvolvimento. O conceito de APLs produzido pelo
REDESIST é muito utilizado por Universidade e por Instituições de apoio, tal qual o SEBRAE que
passou a definir as APLs como sua nova estratégia de ação política industrial. Sendo assim, a
abordagem teórica que fundamenta estes APLs é a teoria da organização industrial, cuja unidade
de análise é a indústria; a natureza da vantagem competitiva é sustentável, fundada no exercício
de situações de quase‐monopólio1. A concepção que fundamenta o entendimento no âmbito do
Ministério da Educação busca suas bases fundantes no Livro Políticas Públicas de
Desenvolvimento Regional, Costa (2010) produzido pelo Ministério da Integração. O conceito
utilizado para definir Arranjo Produtivo Local:
[...] é um espaço social, econômico e historicamente construído através de uma
aglomeração de empresas (produtores) similares e/ou fortemente interrelacionados, ou
interdependentes, que integram numa escala espacial local definida e limitada através
de fluxos de bens e serviços. Para isto, desenvolvem suas atividades de forma articulada
por uma lógica socioeconômica comum que aproveita as economias externas, o binômio
cooperação‐competição, a identidade sociocultural do local, a confiança mútua entre os
agentes do aglomerado, as organizações ativas de apoio para a prestação de serviços, os
fatores locais favoráveis (recursos naturais, recursos humanos, cultura, sistemas
cognitivos, logística, infraestrutura etc.;), o capital social e a capacidade de governança
da comunidade (COSTA, 2010, p. 127).

Com base nesta concepção observa‐se que a expansão é orientada na lógica visceral
do capital. No Maranhão a expansão seguiu o rastro de comunidades e povoados atravessados
pela ferrovia Carajás, entre os quais se destacam: Vitória do Mearim, Arari, Santa Inês, Alto
Alegre do Pindaré, Mineirinho, Auzilândia, Altamira, Presa do Porco, Nova Vida, Buriticupu,
Açailândia, São Pedro da Água Branca e a capital, São Luís. Das cidades mencionadas, quatro
compõem o processo da primeira fase de expansão da Educação Profissional: Açailândia,
Buriticupu, Santa Inês e São Luís, sendo a capital destino final, por constituir‐se porto de
embarque do minério destinado ao mercado internacional.
Para Morais (2007), essas cidades tornaram‐se importantes atrativos para os
trabalhadores de várias regiões do Brasil, pois viram no empreendimento Carajás perspectivas
concretas de inserção na dinâmica industrial que se iniciava no Estado. “A chegada da CVRD no
1

No artigo de Vasconcelos, Cyrino (2000), Vantagem competitiva: os modelos teóricos atuais e a convergência entre
estratégia e teoria organizacional, consta a análise das quatro abordagens teóricas citadas no texto.
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Maranhão criou a expectativa de desenvolvimento = industrialização, inclusive entre os
trabalhadores locais e aqueles que chegavam” (MORAIS, 2007, p. 127). Para Oliveira (2003), esta
ideia de desenvolvimento e modernização ocorre numa articulação dialética entre o
urbano/industrial/moderno com o rural/agrícola/atrasado.
A organização da primeira fase da expansão da educação profissional no Estado
obedeceu a dois critérios já expostos anteriormente: o primeiro é o caráter econômico, uma vez
que a intencionalidade da expansão é atender à demanda do arranjo produtivo local, no caso da
primeira fase da expansão o objetivo foi atender o arranjo produtivo da rota Carajás e o
aglomerado de empresas siderúrgicas da região. Isto pode ser observado com a criação dos
Campi Açailândia, Buriticupu, Zé Doca e Santa Inês. O segundo aspecto refere‐se ao caráter
político, conforme visto na análise de Cunha (2005a), ao referir‐se à expansão das primeiras
escolas de Artífices e na análise de Ciavatta (1988), ao referir‐se à expansão do PROTEC, no que a
autora denominou de expansão de critérios clientelísticos. Essas características são fortemente
observadas nos outros dois Campi da primeira fase da expansão, Campus Zé Doca2 e Campus
Centro Histórico, pois primam, inicialmente, com mais ênfase à lógica política, porém, ambos
também atendem a lógica econômica de subordinar a escola às necessidades do eixo produtivo
Carajás, em outras palavras, às demandas do mercado empresarial.
2. A EXPANSÃO DAS OFERTAS E A LÓGICA DO ACESSO À TRAJETÓRIA SUBORDINADA
No novo projeto do PNE (2011‐2020) estão dispostos como diretrizes de expansão do
acesso as parcerias público‐privada, dinamização de ofertas por meio de programas e expansão
da oferta na modalidade ensino à distância. Assim, destacam‐se as estratégias:
3.5
Fomentar a expansão da oferta de matrículas gratuitas de educação
profissional técnica de nível médio por parte das entidades privadas de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino
médio público; 3.10 Fomentar programas de educação de jovens e adultos para a
população urbana e do campo na faixa etária de quinze a dezessete anos; 11.3
Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio
na modalidade de educação a distância; 11.5 Ampliar a oferta de matrículas
gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades
privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

O que se observa no que tange à oferta de cursos na Rede Federal de Educação
Básica, Profissional e Tecnológica é que ocorre hoje uma grande diversificação de ofertas,
convertendo‐se nos mais variados tipos de programas de qualificação profissional, constituindo‐
se em políticas focais. De acordo com Rummert, Algebaile e Ventura (2012), criou‐se uma
positividade no discurso da democratização à escola nos anos 2000, contudo, essa falsa imagem
2

Zé Doca é a cidade onde nasceu o ex‐Reitor do IFMA, Prof.º José Ferreira Costa. Em março de 2012, afastou‐se do
cargo de Reitor para concorrer ao pleito eleitoral para Prefeitura dessa cidade. O resultado final deu vitória ao
candidato Dr. Alberto com 49, 08% dos votos, e em terceiro lugar, com 12% dos votos, ficou o ex‐Reitor.
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reflete no que as autoras denominam de democratização de acesso a todos os níveis de
certificação, “mantendo‐se a diferença qualitativa entre os percursos da classe trabalhadora e os
das classes dominantes” (RUMMERT, ALGEBAILE e VENTURA, 2012, p. 39). Para as autoras
(2012), a variação de ofertas educacionais em formas desiguais e combinadas produz “uma
miríade de ofertas de elevação de escolaridade/formação profissional/certificação3”,
fortalecendo as estratégias da pedagogia do capital‐imperialismo por meio da “fantasia de que a
efetiva democracia chegou à educação escolar4”. De acordo com as autoras (2012), a dualidade
estrutural de novo tipo organiza‐se em três grandes grupos5 que compõem uma variada forma de
oferta educacional.
Buscando compreender a dinâmica das ofertas na Rede Federal, especificamente no
Instituto Federal do Maranhão, destacam‐se programas em parcerias com o MEC e com
empresas da iniciativa privada, cujas características vinculam‐se mais ao segundo grupo:
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA); Programa Mulheres Mil6; o Programa Rede Nacional de Certificação
Profissional e Formação Inicial e Continuada ‐ Rede Certific7, o Programa de Formação de
Recursos Humanos8 (PFRH) em parceria com a Petrobrás; o Programa de Formação Profissional
(PFP) em parceria com a Vale; o Programa da Indústria Nacional do Petróleo9 (PROMIMP), em
parceria com a Petrobrás; o Programa Saberes da Terra‐ Brasil Alfabetizado e Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária10 (PRONERA). O terceiro agrupamento é formado por
“programas de financiamento educacional que vêm influindo significativamente na expansão de
3

Cf. RUMMERT, ALGEBAILE e VENTURA. Op. cit. p. 39
Cf. RUMMERT, ALGEBAILE e VENTURA. Op. cit. p. 39
5
No artigo das referidas autoras consta detalhadamente a especificação dos programas em cada agrupamento por
elas produzido. 1º grupo diz respeito a programas dirigidos à ampliação do ingresso, reinserção, permanência e
conclusão da escolarização regular obrigatória; o 2º conjunto de programas refere‐se a cursos e programas dirigidos
à ampliação da escolaridade de jovens e adultos; e, finalmente, o 3º agrupamento é constituído por programas de
financiamento educacional que vêm influenciando significativamente a expansão de vagas e a multiplicidade de vias
formativas no ensino médio, na educação profissional e no ensino superior. De acordo com as autoras (ibidem)
podemos destacar como programas que compõem o primeiro agrupamento o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil; 2. Bolsa Escola Federal; 3. Bolsa Família; Programa Segundo Tempo; Programa Mais Educação.
6
Instituído pela Portaria Nº 1.015, de 21 de julho de 2011, o Programa Nacional Mulheres Mil ‐ Educação, Cidadania
e Desenvolvimento Sustentável – está inserido no Plano Brasil sem Miséria.
7
Criado por meio da Portaria nº 1.082, de 20 de novembro de 2009, a Rede Nacional de Certificação Profissional e
formação Inicial continuada ‐ Rede Certific é um programa de certificação de saberes adquiridos ao longo da vida.
8
Objetivo ampliar e fortalecer a formação de recursos humanos voltados ao atendimento da demanda por
profissionais qualificados na indústria de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis. Sua linha de atuação é em nível
técnico e nível superior.
9
O PROMIMP foi criado através do Ministério de Minas e Energia, em articulação com as entidades empresariais da
indústria e operadoras de petróleo com atuação no Brasil. Foi lançado em 19 de dezembro de 2003, através do
decreto nº 4.925.
10
O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) foi criado pela Portaria nº 10 de abril de 1998. Os níveis de ensino de abrangência do programa são:
Educação de Jovens e Adultos; Educação Básica; Ensino Médio e Técnico Profissionalizante e Educação Superior. A
presença do PRONERA no IFMA se dá, sobretudo, nos Campi que constituíam as antigas Escolas Agrotécnicas.
4
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vagas e na multiplicação de vias formativas no ensino médio, na educação profissional e no
ensino superior”, conforme análise de (RUMMERT, ALGEBAILE, VENTURA, 2012, p. 51). Compõe
este agrupamento o Programa Universidade Aberta Brasil (UAB) destina‐se à ampliação das vagas
do ensino superior por meio da educação à distância, Programa de Apoio à Formação Superior
em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), o Programa Brasil Escola Técnica Aberta
do Brasil (ETEC Brasil) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC).
4. A EXPANSÃO DO PROEJA NA PERIFERIA DAS OFERTAS
O PROEJA foi concebido e executado no âmbito do Ministério da Educação, sob tutela
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. O programa visa atender pessoas com
idade mínima de 18 anos, sem limite de idade máxima para o ingresso. O programa abrange duas
formas de oferta: formação inicial e continuada de trabalhadores e educação profissional técnica
de nível médio. Conforme consta no Decreto n.º 5.840/2006, a carga horária dos cursos
destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores deverá contar com no mínimo mil e
quatrocentas horas para a formação geral e a mesma carga horária para a formação profissional.
Os cursos de educação profissional técnica em nível médio do PROEJA deverão contar com carga
horária mínima de duas mil e quatrocentas horas.
Após oito anos de sua implantação já se pode afirmar11 que a média de evasão do
programa repete a marca histórica de oferta para Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil.
Assim, quatro aspectos podem ser destacados no tocante a funcionalidade do programa: 1)
Persistências das taxas de evasão, situando‐se acima de 45%; 2) Concepção para formulação dos
projetos de cursos sem considerar as especificidades do grupo atendido, em sua maioria
trabalhadores e justaposição curricular dos conteúdos de formação geral e formação profissional;
3) Ausência de uma política permanente de formação de professores para qualificação específica
para o atendimento da referida modalidade de ensino; 4) Ofertas de cursos para os
trabalhadores que buscam a incorporação do trabalho simples para o exercício de atividades
laborais que demandam conhecimentos de menor complexidade.

5. A EXPANSÃO DO PRONATEC NA CENTRALIDADE DO NOVO PROJETO DO PNE
Recentemente, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico (PRONATEC) foi
incorporado no plano de expansão da educação profissional, apresentado como ação prioritária,
englobando ofertas por meio do Ensino a Distancia com a Rede E‐Tec Brasil, redes estaduais de

11

Dissertações e respectivos estados em que foram constatados altos índices de evasão do PROEJA: Adriana
ALMEIDA, 2009 (PR); Dirney BONOW, 2010 (RS); Edna VIEIRA, 2009 (RJ); Flávia DEBIÁSIO, 2010 (PR); Lauri
MARCONATTO, 2009 (SC); Elaine ARAÚJO, 2012 (MA); Silvana BONFIM, 2012 (BA). Também, encontramos registro de
inúmeros artigos que fazem menção aos dados de evasão do PROEJA.
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Educação Profissional e Tecnológica, por intermédio do Programa Brasil Profissionalizado ou pela
expansão da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica.
O PRONATEC foi criado pela Lei nº 12.513/2011, de 26 de Outubro de 2011. O
programa, segundo o discurso do MEC, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população
brasileira. Para tanto, prevê uma série de subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e
financeira que juntos oferecerão oito milhões de vagas a brasileiros de diferentes perfis nos
próximos quatro anos. Os destaques do Pronatec são12: a criação da Bolsa‐Formação; a criação
do FIES Técnico; a consolidação da rede E‐Tec Brasil (Rede Técnica Aberta do Brasil); fomento às
redes estaduais de EPT por intermédio do Brasil Profissionalizado; a expansão da Rede Federal de
Educação Profissional Tecnológica (EPT). O FIES Técnico é o financiamento para alunos que
buscam cursos profissionalizantes em Instituições privadas, conforme já ocorre em nível superior.
O PRONATEC é o mais novo programa desta miríade de ofertas, implicando entre
outras questões: no financiamento público da oferta privada de educação profissional por meio
da parceria com o Sistema S e outras organizações privadas; intensificação, precarização,
fragmentação e privatização dos profissionais da rede federal de ensino, com concessão de
bolsas para adicional de seus salários. Este programa também representa ampliação de
matrículas por meio da certificação em larga escala, além de uma política pulverizada que obstrui
a consolidação do trabalho educativo com qualidade socialmente referenciada no âmbito da
Rede Federal para todas as classes sociais. No ano de 2012 os gastos do MEC com a Rede EPT
foram de R$ 7.269.050.103,00, 7,77% do orçamento do Ministério. Em 2014, somente com o
Sistema S os gastos do MEC com o PRONATEC foi de R$ 899.956.460,00.

6 . A EXPANSÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
P OR M E I O D O E ‐T E C B R A S I L
Lançado em 2007, no governo Lula e institucionalizado pelo Decreto nº. 6.301, de
13/12/07, o E‐Tec consiste na oferta de cursos técnicos de nível médio na modalidade a
distância, no âmbito do sistema de educação profissional e tecnológica. Segundo o referido
documento, esse programa tem como finalidade a democratização e ampliação da oferta da
qualificação profissional e deverá trabalhar em colaboração com as redes federal, estaduais e
municipais de ensino. O MEC é responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos e
os estados, Distrito Federal e municípios pelas despesas de estrutura, equipamentos, recursos
humanos, manutenção das atividades e demais recursos necessários para a instituição dos
cursos. No governo Lula o E‐Tec estava vinculado à Secretaria de Educação a Distância (Seed)
criada em 1996. No Governo Dilma coube à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(Setec) – que, nesse governo, tem o objetivo de expandir e fortalecer a educação profissional e
tecnológica – a responsabilidade de gerir o E‐Tec.
12

(Fonte:www.mec.gov.br/pronatec).
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O governo Federal montou uma verdadeira força tarefa e tem canalizado grandes
esforços ideológicos, políticos e financeiros na expansão desse programa conforme revela a
prestação de contas ordinária anual da Setec em 2011 no seu relatório de gestão. De sua
implantação em 2007 até agosto de 2010 foram implantados 291 Pólos em 20 estados,
totalizando 23.844 alunos matriculados em 48 cursos. Em 2011 foram implantados 543 Pólos em
26 estados e distrito federal, totalizando 75.364 alunos matriculados em 48 cursos. As metas
para 2012 foram as seguintes: atendimento de 104.933 vagas, em 49 cursos; Implantação de 700
novos Pólos em 26 estados e no Distrito Federal. Nas projeções do programa estabelecidas pela
Setec até 2014 constam as seguintes metas: atendimento a 500.000 estudantes; Implantação de
800 novos Pólos em 26 estados e no Distrito Federal. A estimativa de custo aluno E‐TEC (global) =
R$ 2.000,00 (MEC, 2012).
Na rede Federal de Educação Tecnológica do Maranhão a presença do E‐tec é
expressiva. O programa está presente em 11(onze) municípios com os seguintes cursos: Barra do
Corda (Agropecuária, Informática, Serviços Públicos); Brejo (Agropecuária, Informática, Serviços
Públicos); Cajari (Pesca, Aquicultura); Caxias (Agropecuária, Informática, Serviços Públicos);
Cururupu (Agropecuária, Informática, Serviços Públicos); Imperatriz (Agropecuária, Informática,
Serviços Públicos); Pinheiro (Agropecuária, Informática, Serviços Públicos); Porto Franco
(Agropecuária, Informática, Serviços Públicos); Santo Amaro do Maranhão (Pesca, Aquicultura);
São Luís (Agropecuária, Informática, Serviços Públicos).
Os cursos técnicos do E‐Tec visam a inserção dos jovens ‐ situados tanto nas periferias
das grandes cidades como nos Arranjos Produtivos Regionais Locais – APLs, ao mundo do
trabalho. Entretanto, os estudantes são selecionados através de processo seletivo, sendo
aprovado os mais qualificados, que nem sempre são os mais necessitados. Na mesma direção de
exclusão segue a contratação de profissionais para trabalhar no E‐Tec, pois a mesma é feita
através de bolsas, que não garantem direitos trabalhistas. Assim, fica claro que a estrutura e a
organização desse programa estabelece a subordinação do sujeito ao capital, desde os aspectos
relacionados à prática pedagógica como nas relações trabalhistas.
Com base na vinculação orgânica do Estado com o capital infere‐se que a formação
técnica a distância visa prioritariamente à preparação de força de trabalho e negligencia uma
proposta de escola politécnica que possa contribuir para emancipação do sujeito. Tomando como
a premissa de que para se reproduzir, o sistema capitalista precisa não só que a classe burguesa
possa apropriar‐se das riquezas produzidas pelo trabalhador, como também formar o
trabalhador para a compreensão fetichizada da realidade Mészáros (2009) afirma ser
incompatível com o modo capitalista de produção uma escola que forme para a plena autonomia
do sujeito. Por fim, ressalta‐se que a formação técnica de nível médio a distância, assim como
outras propostas de cursos de EAD, está diretamente vinculada ao processo de subordinação da
educação ao desenvolvimento das forças produtivas.
7. CONCLUSÃO
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A pedagogia do capital consolida‐se no projeto de expansão da Rede EPT por meio de
uma variada oferta de programas de elevação da escolaridade e de qualificação profissional, que
visam instituir a fantasia da democratização do acesso, por meio de trajetórias subordinadas para
as classes empobrecidas em diferentes qualidades de ofertas educacionais dentro de um discurso
classista de política inclusiva com foco em grupos de extrema pobreza. A característica
pulverizada e compensatória da política pública é redefinida de modo articulado dentro do
Projeto do novo PNE. Nele também é possível observar as estratégicas de redefinição do
financiamento público por meio do PRONATEC.
Em relação à Escola Técnica Aberta do Brasil ‐ E‐Tec entende‐se que se trata de uma
ferramenta da educação do trabalhador a serviço do capital, visto que sua estrutura e
determinações estão organizadas para atender às necessidades do mercado, em detrimento do
atendimento das necessidades humanas, tornando mais distante a possibilidade de uma
formação integral do trabalhador.
Na construção de uma educação de qualidade para todos é fundamental uma
estrutura nacional básica, perpassando pela parte física adequada às necessidades do nível de
ensino e do local, com profissionais bem remunerados e valorizados, com tecnologias de ponta
para o fomento de pesquisas e estudos individuais e coletivos e, sobretudo uma política pública
administrativo‐pedagógica que garanta horizontes de emancipação à classe trabalhadora.
Compreender esta dinâmica é fundamental para lutar por uma educação pública que de
fato confira um espaço democrático e privilegiado para formação integral a classe trabalhadora,
nos princípios do Trabalho, da Ciência e da Cultura à luz do trabalho, e não do capital.
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LIMITES E POSSIBILIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: A PARTIR DA ANÁLISE DA
PROPOSTA CURRICULAR DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA
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RESUMO
O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa
documental, que foi realizada com o objetivo de
identificar e analisar ementas, conteúdos, temas,
objetivos e bibliografia da Proposta Curricular do curso
de Licenciatura em Física do Instituto Federal do
Tocantins, campus Palmas, buscando o enfoque dado às
questões ambientais. As relações procuradas foram

analisadas tomando como parâmetro os princípios
básicos da educação ambiental crítica. Os dados
indicaram que apesar das disciplinas, do curso de
Licenciatura, analisadas oferecerem uma sólida base
conceitual, ainda apresentam‐se distantes da
perspectiva crítica almejada.

PALAVRAS‐CHAVE: formação de professores, currículo, meio ambiente.

LIMITS AND POSSIBILITIES FOR CRITICAL ENVIRONMENTAL EDUCATION: FROM THE ANALYSIS
OF A PROPOSED CURRICULUM DEGREE IN PHYSICS.
ABSTRACT
With the purpose of identifying and analyzing
amendments, contents, themes, purposes and
bibliography, according to the focus given to the
environmental questions, a documental research has
been developed in the official program of curriculum of
the Licentiateship of Physics at the Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. The

searched relations have been analyzed taking the basic
principles of the critical environmental education. The
data show that, despite of the subjects in the course of
Licentiateship analyzed have offered a solid conceptual
base, this still is far from the critical perspective.

KEY‐WORDS: teacher training, curriculum, environment.
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LIMITES E POSSIBILIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: A PARTIR DA ANÁLISE DA
PROPOSTA CURRICULAR DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA.
Embora não sejam as licenciaturas a etapa inicial e nem de término do processo de formação
de professores é uma etapa fundamental nesse processo. As experiências vividas pelo futuro
professor nesse período influenciarão muito em sua prática. Nesse sentido, considerando que a
formação acadêmica exerce forte influência sobre as ideias e práticas (FLECK, 1986; 2010) do
futuro professor, a reflexão sobre a perspectiva que vem sendo trabalhado o tema meio
ambiente nos cursos de formação de professores de ciências é uma ferramenta valiosa para
identificarmos o Estilo de Pensamento (FLECK, 1986; 2010) sobre Educação Ambiental que
permeia tais cursos, o que possibilita a busca de novas alternativas e mudanças significativas nos
processos educativos.
Diante disso, este artigo apresenta resultados de uma pesquisa que objetivou contribuir
para o processo formativo de professores da área de ciências naturais no IFTO, com vistas ao
desenvolvimento de uma formação docente qualificada e comprometida com os problemas
ambientais, visando superar concepções fragmentadas e acríticas de Educação Ambiental
presentes no currículo desses cursos. Para tanto, foram analisadas Propostas Curriculares de
Cursos (PPCs) de Licenciatura do IFTO, buscando‐se aspectos que identificassem qual o enfoque
dado às questões ambientais nesses cursos. Contudo, para o presente artigo fizemos um recorte,
focando a análise realizada no PPC do Curso de Licenciatura em Física do Campus de Palmas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Com base em nosso objeto de pesquisa e no referencial teórico escolhido, conduzimos o
presente trabalho pelo caminho metodológico que melhor se aproximou dos sujeitos envolvidos
no processo de pesquisa. Nesse sentido, foram utilizados procedimentos de coleta e análise de
dados que se enquadraram na Abordagem Qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13), isto é, que
privilegiaram um contato mais direto do pesquisador com a situação estudada, deram maior
ênfase no processo do que no produto, retratando a perspectiva dos participantes e
flexibilizando a formulação de hipóteses à medida que a pesquisa era desenvolvida (TRIVIÑOS,
2009).
Dessa forma, foi realizada uma pesquisa documental na Proposta Curricular do Curso (PPC)
de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins –
IFTO, Campus de Palmas, a fim de identificar em que perspectiva tem sido abordada a questão
ambiental nesse curso. A opção em analisar o PPC do curso de Licenciatura em Física do campus
Palmas se deu pelo fato de tratar‐se da instituição de origem dos pesquisadores. Além do acesso
facilitado aos dados, o fato de tratar‐se de um curso novo, que requer maior atenção quanto suas
bases pedagógicas e epistemológicas.
De acordo com Lüdke e André (1986, p. 39) a pesquisa documental pode fornecer
informações importantes para a pesquisa:
Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser
retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.

O documento analisado, ou seja, o PPC do curso foi obtido no próprio site da instituição.
Concomitante a essa busca realizamos uma revisão bibliográfica, de modo que as etapas da
pesquisa não foram estanques em nenhum momento, seguindo a abordagem qualitativa. Para
análise do PPC recorreu‐se à metodologia da Análise de Conteúdo: pré‐análise, codificação,
construção das categorias e inferência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Física do Campus Palmas,
identificamos que, entre as competências e habilidades, não se encontram de forma explícita a
intenção de capacitar professores para um trabalho mais preocupado com a relação da Física
com os problemas ambientais e suas soluções. Contudo, em algumas passagens podemos inferir,
que de forma implícita, o meio ambiente pode estar sendo incluído. Como podemos verificar nos
extratos a seguir:
“Compete ao profissional preparado para atuar no ensino de Física estar:
• articulado com os problemas mais urgentes da sociedade e das pessoas;
• consciente das prioridades impostas pela sociedade” (p.25‐26).

Considerando a importância e a recorrência do assunto da problemática ambiental, e
principalmente, considerando os potenciais efeitos da mesma ser ignorada, é mais do que
esperado que esse assunto esteja incluso nos “problemas mais urgentes da sociedade e das
pessoas”. Diante disso, esse tema se encaixa como uma “das prioridades impostas pela
sociedade”, mas apesar disso, a temática ambiental, se estiver sendo enfocada no curso, parece
superficial, pois diversas vezes é identificada como apenas um tópico nos ‘estudos da natureza’.
No PPC, na seção destinada a caracterizar o perfil do egresso, identificamos um ponto
importante para uma formação ambiental crítica. O documento expressa que para alcançar o
perfil de profissional desejado é necessário:
“Reconhecer a influência da Física no (re)dimensionamento dos contextos
cultural, social, político e econômico do mundo moderno; Demonstrar
comprometimento ético e responsabilidade social no exercício profissional;
Compreender o papel social da escola; Avaliar o impacto do conhecimento
técnico, científico e tecnológico em diferentes contextos [...]” (p. 26).

Logo, o perfil desejado inclui que o formando tenha conhecimento da capacidade de
mudança da física, parte implícita da influência da física, em uma série de contextos, ter
decência, ética e responsabilidade social no exercício profissional, o que implicam também
entender quais os efeitos de suas ações no ambiente em geral, entender a função da escola, no
âmbito social e avaliar o impacto que seus conhecimentos podem ter em diversos contextos,
pode nos remeter às relações da física com o meio ambiente. Nesse sentido, podemos entender
que o perfil desejado implicaria em um estudo da problemática ambiental e da formação de um

profissional atuante, focado nas atuais e futuras capacidades do aluno de interferir no meio a sua
volta.
No que se referem às competências gerais que devem ser desenvolvidas pelos formandos
em Física, identificamos duas que podem mostrar a intenção curricular de serem trabalhadas as
questões ambientais, embora ainda de maneira não direta:
“Elaborar proposta de intervenção na realidade, respeitando os valores humanos
e considerando a diversidade sociocultural e; Atuar como profissional ético capaz
de opinar e propor soluções para o cotidiano e a vida real, na sociedade em que
estiver inserido” (p.28).

Entretanto, mesmo as competências acima nos indicando uma abertura para a inserção
de questões ambientais, notamos que as habilidades sugeridas, podem não estar contribuindo
para que isso seja alcançado. As habilidades descritas no PPC foram: 1. Utilizar a matemática
como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais; 2. Resolver problemas
experimentais, desde seu conhecimento e a realização de medições, até a análise de resultados;
3. Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade; 4.
Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução elaborada e
demorada; 5. Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de
procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados; 6. Utilizar os diversos
recursos da informática, dispondo de noções de linguagem computacional; 7. Conhecer e
absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em medições seja em análise de
dados (teóricos ou experimentais); 8. Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com
outras áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas; 9.
Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como relatórios,
trabalhos para publicação, seminários e palestras.
As habilidades 1, 2, 3, 5, 6 e 9 são focadas a um uso laboratorial da física apenas, não
sugerindo análises de ordem ambiental. A 4 e a 7 também se aplicam fundamentalmente ao
estudo laboratorial e experimental da física. Contudo, se elas tivessem um enfoque crítico e
reflexivo, poderiam privilegiar a relação desse conteúdo com a ciência, a tecnologia e a
sociedade, portanto com o meio ambiente. Por outro lado, a habilidade 8 apresenta uma relação
direta com as competências anteriormente elencadas e também com a questão ambiental,
remetendo a um conteúdo mais abrangente, que a mera instrução instrumental da física.
O curso possui um total de 3.380 horas, destas identificamos duas disciplinas, com
potencial para a discussão das questões ambientais: Educação, Sociedade e Cultura, de 40 horas
(02 horas semanais) e Energia e Meio Ambiente, de 20 horas (01 hora semanal). Porém ao
analisarmos o Plano de Ensino da primeira notamos que esta, embora conduzindo um debate
profundo sobre as relações entre educação e sociedade, não traz entre seus objetivos,
bibliografias e conteúdos abertura para a dimensão ambiental.

Análise da Unidade Curricular de Energia e Meio Ambiente
Sendo assim, a unidade curricular/disciplina de Energia e Meio ambiente é a única do PPC
do curso de licenciatura em física, ofertado no IFTO, campus Palmas com direcionamento a
temática ambiental, por isso será a primeira unidade curricular a ser analisada.

Em primeiro lugar, é importante frisar que “Energia e Meio Ambiente” não se trata de
uma disciplina com enfoque em educação ambiental, mas de temas que trazem a relação entre
meio ambiente, ciência e tecnologia, do ponto de vista da Física. Como já diz o próprio título da
unidade curricular, o estudo da energia relacionada ao meio ambiente é o enfoque dado à
unidade curricular, logo é natural antecipar um plano de ensino deslocado do estudo da natureza
propriamente dita para um estudo de sua relação com a produção e utilização de energia no
ambiente humano. Pode‐se dizer que um estudo do meio ambiente numa abordagem
antropocêntrica (TOZONI‐REIS, 2008), ou seja, a natureza a serviço da humanidade.
Analisando a ementa da disciplina, identificamos os seguintes temas: “Energia e
conservação; Mecânica da energia; Energia Solar; Energia nos sistemas biológicos; Poluição do ar
e uso de energia; Aquecimento global; Efeitos do uso da radiação; Fontes alternativas de energia
e Questão Energética do Brasil”. Nota‐se, como é recorrente a preocupação com efeitos no meio
ambiente e nos organismos do uso de recursos naturais pelo homem (Poluição do ar,
Aquecimento global, Efeitos do uso da radiação, Energia nos sistemas biológicos). Mas, por outro
lado, os temas “Fontes alternativas de energia” e a “Questão Energética do Brasil” podem
contribuir para uma abertura a outras discussões, como a dimensão política e social da questão
ambiental. O que nos remete a uma maior abrangência do conteúdo.
Nota‐se que o termo poluição foi retirado e substituído por “processos químicos
industriais existentes” que mostra um enfoque menor no efeito no ambiente desses processos
para uma conjuntura mais técnica desses processos. A última, entretanto, pode nos remeter a
um contexto mais amplo e, portanto, mais relevante para a formação ambiental crítica. Diversos
autores (LEAL, 2002; SANTOS, 2011) nos mostram a importância de se inserir conteúdos que
discutam outros aspectos para além dos técnico‐científicos, visando a formação do educador
ambiental, como, por exemplo, os relacionados à filosofia, política história e sociologia das
ciências.
Embora os conteúdos estejam focados no tema “energia”, algumas competências e
habilidades ampliam esse estudo. Como o caso da habilidade de que o estudante, assim que
terminar o curso será capaz de raciocinar e “analisar [...] problemas de degradação ambiental,
discutindo suas causas e soluções técnicas” mesmo que em relação à “noção corrente de
energia”. Isso implica que ao menos a habilidade de problematizar a relação entre a degradação
ambiental e uma noção não‐natural e também terá de ser capaz de discutir e pensar possíveis
soluções aos problemas tendo em vista as suas capacidades técnicas. Outras competências
também indicam um envolvimento mais político e crítico com ao menos um dos filamentos
retiráveis da discussão ambiental, no caso o “desenvolvimento energético sustentável”, o que
necessita de um conhecimento não só técnico na área como também um mínimo conhecimento
do método político de decisão e implementação de tais “políticas e planos de ação”.
O conteúdo programático apresentado no plano de ensino, sinteticamente versa sobre os
temas: 1. Energia; 2. Mecânica da energia; 3. Poluição do ar e uso de energia; 3. Aquecimento
global e efeito estufa; 4. Efeitos e usos da radiação; 5. Fontes alternativas de energia; Biomassa
das plantas ao lixo; Energia geotérmica; 6. Questão energética no Brasil; 7. Funcionamentos das
usinas nucleares e termonucleares; 8. Reservas energéticas mundiais; 9. Armazenamento e
transporte de energia; 10. Eficiência energética; 11. Legislação ambiental vigente.
O primeiro conteúdo apresentado é importante à manutenção da disciplina, haja vista sua
própria designação, e ele também soluciona a questão do plano de ensino de qual o tipo de
conservação se fala, no caso a conservação física da energia, e apresenta uma pequena relação
com conteúdo ambiental, mesmo que na área de uso de energia do ambiente. O terceiro e o

quarto inciso apresentam estudos dos resultados destrutivos da relação do homem sobre a
natureza e o quinto parece apresentar apenas um estudo superficial do estudo dos efeitos da
radiação sobre sistemas biológicos. O sexto e o sétimo estudam a questão da geração de energia
moderna e alternativas sustentáveis, focando‐se na realidade brasileira. O oitavo, que estuda a
questão das usinas nucleares e termonucleares, poderia abordar a questão da problemática
relacionada à poluição nuclear e também a possibilidade de vazamentos que gerariam
catástrofes e danos incontáveis, em âmbitos humanos e ambientais (se considerados como
termos âmbitos diferentes). O nono aborda as reservar de energia e combustíveis naturais, como
carvão, petróleo, madeira, bacias hidrográficas, gás natural. O décimo inciso cita a questão do
armazenamento e transporte de combustíveis, temática que pode incluir os problemas
ambientais com relação a vazamentos e escoamentos. O décimo – primeiro ressalta a eficiência
energética, podendo assinalar a eficiência energética de diferentes fontes naturais. E, por último,
a legislação ambiental vigente, que tem óbvias ligações com a temática político‐ambiental.
Também foram analisadas as bibliografias utilizadas no curso (Tabela 1)
Tabela 1 – Principais obras utilizadas na UC Energia e Meio Ambiente.
OBRA

CARACTERIZAÇÃO

Remete a ideia da pura e simples
Luz, Energia, Meio Ambiente & relação entre a geração de energia
Desenvolvimento.
e o meio ambiente com a
problemática do desenvolvimento.

ENFOQUE
Contribui para um enfoque
Antropocêntrico

Energia e meio ambiente

Remete a ideia da relação entre a
produção de energia e o uso do
meio ambiente.

Contribui para um enfoque Técnico‐
Instrumental.

A estrutura das revoluções
científicas.

Epistemologia

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo.

Energia, Meio Ambiente e
Desenvolvimento.

Remete a problemática da
questão da geração de energia, o
consumo do meio ambiente e a
questão do desenvolvimento.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

Economia do Meio Ambiente:
teoria e prática.

Remete a uma questão de custos
do meio ambiente, ligado a
questão do valor monetário do
meio ambiente.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

Carvão: o combustível de ontem.

Remete a ideia de um estudo
exclusivo, ou no mínimo
extremamente focado, do carvão.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

Educação Ambiental e
Sustentabilidade

O título é vago, mas parece
remeter a idéia de um estudo de
como a educação ambiental se
interconecta a da
sustentabilidade.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

Economia da Energia:
Fundamentos Econômicos,
Evolução Histórica e Organização
Industrial

Remete a questão do uso da
energia já gerado, a origem do
problema energético e as soluções
encontrados em âmbitos

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

econômicos e industriais.
Revolução Energética do século
XXI: Estudos Avançados.

Remete a questão do estudo das
soluções para os atuais, e futuros,
problemas de energia.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

Complete Guide to ISSO 14000

Remete a ideia de um livro focado
na explicação das regras propostas
no ISO 14000.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

Fontes Renováveis de Energia no
Brasil

Remete a ideia de explicar as
possibilidades do uso de fontes de
energia renováveis no Brasil.

Contribui para um enfoque Crítico‐
reflexivo

A maioria dos títulos apresenta uma disposição de se trabalhar numa perspectiva mais
ampla que incite a abordagem crítica e reflexiva. Isso parece contraditório, ao analisarem‐se
algumas competências e habilidades e alguns conteúdos listados no Plano da Disciplina.
O que aparece após analisarmos o PPC do curso é que a perspectiva crítica de meio‐
ambiente não aparece explicitamente, mas alguns indícios mostram que existe uma intenção de
se ampliar esses horizontes, mesmo que ainda de forma muito incipiente.
Entre as outras unidades curriculares, aparecem algumas que poderiam contribuir para
um enfoque mais crítico, como é o caso de: Educação Sociedade e Cultura, Tópicos da Física
Contemporânea, ou até mesmo Historia da Educação, mas em nenhuma delas há tópicos que nos
levem a crer a alusão ao meio ambiente ou à problemática ambiental.
CONCLUSÃO
O presente trabalho possibilitou a incursão pela temática ambiental, atendo‐se à relação
desta com a formação inicial de professores de Física, no âmbito da educação profissional e
tecnológica. No decorrer da pesquisa pôde‐se perceber que a Proposta Curricular do Curso
investigado apresentou algumas intenções de conteúdos, bibliografias, objetivos que poderiam ‐
se trabalhados em um enfoque crítico e reflexivo ‐ apontar para possibilidades dentro da
formação ambiental crítica. Entretanto, essas não encontraram correspondência com outros
pontos da proposta curricular, tornando‐se intenções isoladas em meio a uma formação com
uma forte predominância da perspectiva técnico‐instrumental.
Após ponderar sobre os resultados, nos parece que o enfoque dado aos problemas
ambientais na unidade curricular de Energia e Meio‐Ambiente (única unidade curricular que trata
do tema meio ambiente) não estão em consonância com a perspectiva da Educação Ambiental
Crítica, mas mostram pontos que poderiam se tornar críticos‐reflexivos se conduzidos para este
fim. Os dados coletados mostraram uma tendência forte ao entendimento de meio ambiente na
perspectiva Racional e Antropocêntrica.
Em suma, os aspectos analisados mostraram que, em termos pedagógicos, o Programa do
Curso oferece uma base conceitual sólida, com conhecimentos instrumentais e/ou técnicos bem
determinados. No entanto, oferece pouquíssimas possibilidades para uma formação mais
abrangente no que se refere à temática ambiental e, quando oferece, como na unidade curricular

de Energia e Meio‐Ambiente, ainda apresenta‐se ancorada em perspectivas mais limitadas como
a Antropocêntrica e a Racional.
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RESUMO
A leitura influencia no desenvolvimento da
habilidade perceptual e do potencial criativo. Permite
que os alunos se apropriem de saberes, valores e
costumes de contextos e épocas diferentes. Desta
forma, pode ser uma maneira de superar as
deficiências educacionais que se apresentam no
ambiente acadêmico, sobretudo na dificuldade de
relacionar e aplicar os conhecimentos da ciência na
vida cotidiana, na resolução de problemas, tomada de
decisões e interpretação da realidade. Ações que
exigem a competência de mobilizar e integrar os

diversos conhecimentos. Deste modo, neste trabalho
propomos uma discussão sobre a construção de olhar
integrador que combine conhecimentos científico‐
literários a partir da análise e identificação de
conceitos e problemas matemáticos no livro “Alice no
País das Maravilhas” de Lewis Carrol, pois acreditamos
que a construção de uma visão unificada da ciência e
do gosto pelo ato de ler pode ser fomentada e
implantada por um projeto em que o livro se apresente
como suporte principal do processo de aquisição e
produção
do
saber.

PALAVRAS‐CHAVE: Leitura. Literatura. Ciência. Conceitos matemáticos.

LITERARY BOOK AS A SUPPORT IN TEACHING-LEARNING MATH: ALICE IN
WONDERLAND AND LOGIC MATHEMATICS.
ABSTRACT
Reading develops integrated influence the
perceptual skill development and creative potential. It
Allows students to take ownership of knowledge,
values and customs of different times and contexts.
Thus, it can be a way to overcome educational
deficiencies that arise in the academic environment,
especially the difficulty to relate and apply knowledge
of science in everyday life, problem solving, decision
making and interpretation of reality. Actions that
require the expertise of mobilizing and integrating

diverse knowledge. Thus, this paper proposes a
discussion about building look integrator that
combines scientific and literary knowledge from the
analysis and identification of mathematical concepts
and problems in the book "Alice in Wonderland" by
Lewis Carrol, because we believe that building a unified
view of science and taste the act of reading can be
fostered and implemented by a project in which the
book is presented as the main support of the
acquisition
and
production
of
knowledge.

KEY‐WORDS: Reading. Literature. Science. Mathematical concepts.
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O LIVRO LITERÁRIO COMO SUPORTE NO ENSINO‐APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: ALICE
NO PAÍS DAS MARAVILHAS E A LÓGICA MATEMÁTICA.
1 INTRODUÇÃO
No contexto em que vivemos ‐ onde ciência, política e cidadania geralmente não
estão dissociadas ‐ é fundamental a construção de metodologias que contemplem a
interdisciplinaridade e a sensibilidade criativa. Que sejam capazes de pôr em cheque o
pensamento linear, de cunho racionalista, e possam estimular o pensamento para, segundo
problematizar, de diferentes modos, a distinção sujeito‐objeto. Por isso, é imprescindível
superar as deficiências educacionais que se apresentam no ambiente acadêmico. Essas
deficiências se expressam principalmente na dificuldade de relacionar e aplicar os
conhecimentos científicos na vida cotidiana, na resolução de problemas, tomada de decisões e
interpretação da realidade. Para resolver esses entraves presentes em muitas instituições de
ensino, os DCNs têm orientado a adoção da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade,
buscando superar a fragmentação existente no modelo estratificado e linear da educação
tradicional. Elas (as Diretrizes) orientam para um processo de ensino‐aprendizagem em que o
aluno construa uma base sólida que o impulsione à construção de raciocínio e de estratégias
de resolução de problemas da realidade à qual pertence.
Entretanto, a escola ainda tem dificuldades de lidar com os conhecimentos
escolares de forma integrada. Isso se deve à existência de uma cultura científica de base
cartesiana, que separa as ciências exatas das ciências humanas e naturais. Ela dificulta a
implantação de modelos interdisciplinares na educação. Segundo Zanetic (2006, p.42), essa
cultura da “ciência pesquisada em departamentos estanques, que guardam fracos laços de
interação entre si”, só atrapalha a construção de um conhecimento científico, que favoreça o
discurso da razão, tão necessário nos dias atuais. Os alunos tutelados por este modelo
educacional têm dificuldades de reconhecer os conceitos científicos, de estabelecer uma
conexão entre os princípios e as formas que traduzem e expõem os fenômenos do mundo.
Desta forma, trabalhar a matemática e outras disciplinas nesta perspectiva
interdisciplinar é contribuir para a desconstrução, nos alunos e nos próprios professores, do
pensamento segregador entre as ciências. É também fomentar a cultura do consumo da
literatura, assim como sua articulação com outros campos do conhecimento. Essa aproximação
talvez possa contribuir para superar a deficiência dos jovens brasileiros em relação à leitura, à
matemática e à ciência apresentada pelo PISA (2009) e pelo IDEB nas últimas avaliações, pois
os alunos podem ter uma visão de mundo mais ampliada a partir dos livros. Além disso,
quando orientada, a leitura estimula a escrita e a reflexão, enriquece o vocabulário, exercita a
imaginação e desperta no aluno uma visão crítica do mundo. Assim, este trabalho apresenta os
primeiros resultados da pesquisa “O Livro literário como suporte no ensino‐aprendizagem de
português, matemática, física e química” – PIBIC‐JR‐2013‐IFMA, que tem como objetivo
construir, a partir da leitura de obras literárias, uma percepção integradora e problematizadora
da ciência. Pela leitura e análise da obra Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll,
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buscaremos mostrar as possibilidades de se trabalhar conceitos matemáticos a partir da
literatura.

2 MATEMÁTICA NO MUNDO DE ALICE
É fundamental que os alunos percebam que cada ciência é só uma parte e, como
parte, está integrada a um todo. A física, a química, a literatura e a matemática estão,
portanto, relacionadas e traduzem‐se nas relações humanas, ao mesmo tempo que explicam
os fenômenos naturais. E para construir essa visão, supomos que o aluno deve compreender e
identificar os conceitos científicos de forma ampla. Pois o processo histórico dos últimos
séculos é incompreensível sem a ciência. Segundo Silva (1998, p. 85) “[...] a ciência
contemporânea rompe com as barreiras historicamente construídas entre os diferentes
campos do conhecimento, superando os limites estreitos das especializações”.
Nesta perspectiva, acreditamos que a literatura pode ser ao mesmo tempo recurso
e método interessante para se aprender e discutir ciência e cultura. No caso da ciência
matemática, para Valdez (2012, p. 08) “A matemática é outra forma, entre várias, de ver o
mundo [...] é um produto cultural”. O autor diz que através da leitura de Alice no país das
maravilhas, de Lewis Caroll, podem‐se explicar conceitos como limite de uma função. Essa
integração matemática com leitura é necessária pois, segundo o professor, “os alunos chegam
ao curso de análise matemática não apenas com deficiências de conhecimento matemático,
mas também com déficit na formação cultural” Ele ressalta ainda que a partir da relação entre
literatura e ciência é possível analisar as diferenças entre argumentação, prova e
demonstração. Buscaremos, então, estabelecer os “tipos de vínculo que se intenta promover
entre a produção socio‐histórica do conhecimento matemático no passado e/ou apropriação
pessoal deste conhecimento no presente” (Miguel e Miorim, 2004, p.10).
Alice no País das Maravilhas descreve a trajetória de uma garota, Alice, que após
ter avistado um coelho e cair em sua toca, passa para um mundo fantástico. O autor deste
universo extraordinário de Alice era professor de Matemática da Universidade de Oxford, o
inglês Charles Lutwidge Dodgson, um apaixonado por desafios, charadas e anagramas.
A obra Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, nos faz perceber que
literatura e ciência permitem um diálogo inteligente com o cotidiano, enriquecendo e
promovendo a imaginação. A obra apresenta vários temas relacionados à ciência dos números,
como intervalos, progressão aritmética, função do 1º grau e lógica, alguns dos quais serão
abordados neste trabalho.
2.1 Lógica Matemática
Em Alice, vemos algumas demonstrações de lógica como quando o gato prova a
Alice que é louco. Através de silogismos de comparação com um cachorro é possível
destacarmos a lógica matemática na presente situação do livro pois, situações que envolvem
premissas e conclusões de lógica matemática são encontradas no livro de Alice no País das
Maravilhas. Vejamos, o gato diz: “Para começar”, “um cachorro não é louco. Concorda?”,
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“Acho que sim”, respondeu Alice. “Bem”, prosseguiu o Gato, “você vê um cão rosnar quando
está bravo, e abanar o rabo quando está feliz. Agora, eu rosno quando estou feliz e balanço o
rabo quando estou bravo. Logo, sou louco.” Neste trecho, identificamos que o autor serve‐se
de uma falácia informal, ou seja, argumentos que parecem corretos, mas que, quando
realmente são analisados, não o são. Carrol se utiliza do parâmetro da ambigüidade, que um
argumento decorrente de vários sentidos associados a termos presentes nas premissas, pois
ao analisarmos o argumento, além de inferirmos que o gato é louco, concluímos também que
ele não é um cachorro.
Em outra passagem do livro – Capitulo 5‐Conselho de uma Lagarta – Alice está com 15 cm e
deseja crescer, então a lagarta a aconselha a comer um pedaço de cogumelo e Alice, ao comer,
cresce demais, ficando com pescoço muito longo, ultrapassando o tamanho das árvores mais
altas da floresta, momento em que avista o ninho de uma pomba, e a ave assombra‐se ao
avistar Alice, acusando‐a de ser uma serpente. Apesar de, no nosso mundo, ser impossível
confundir uma garota com uma serpente, no País das Maravilhas a Pomba tem um argumento
válido ao comparar a menina com uma serpente, pois sua argumentação, segundo as regras de
silogismo, parte do seguinte:
ê
ç
(premissa);
ç
(premissa);
,
é
(conclusão). Este
é um dos casos bem simples de lógica matemática: → , B → C, isso implica dizer que A →
C. Esse mesmo caso se aplica a tantas outras situações, como a propriedade transitiva dos
números de um conjunto:
e
, por definição temos que,
. Deste modo, é
notória a intenção de Carroll em aperfeiçoar o raciocínio lógico de seus leitores por meio de
suas obras. Como constatamos, através da literatura, podemos perceber que a matemática,
assim como as demais ciências, é um modo de ver o mundo, um produto cultural (Valdez,
2012).
2.2 Noções de Intervalos, Progressão Aritmética,Função do 1º grau e Limite
Na situação‐problema, apresentada pelo gato a Alice, “quatro vezes cinco é doze,
quatro vezes seis é treze, quatro vezes sete é... oh, meu Deus! Desse jeito, nunca chegarei a
vinte!” (Carroll, 1865, p.32). Em uma primeira interpretação equivocada, o leitor pode pensar
não existir nexo na questão apresentada, mas se pudermos decompor o resultado em uma
dezena de 10 e uma unidade que quando somadas equivalham ao resultado apresentado por
Alice concluímos que ela tem razão quando pronuncia que nunca chegará aos vinte. Vejamos o
seguinte, podemos representá‐lo por
, em que
10 e a unidade, entendamos este
processo como uma função do 1º grau, em que temos um resultado considerado válido
segundo as leis ponderais da matemática para a situação problema apresentada, sendo a
função
. Utilizaremos o principio de que 4.
,em que , e
são
Progressões Aritméticas de razão igual a 3, 1 e 1 respectivamente. Destacamos que para cada
valor que temos em temos um em
e outro em e assim consecutivamente. Entretanto
o princípio de que 4.
só é valido de fato se o condicionarmos aos seguintes
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intervalos: 0
39, 1
12 6
19. Além destes conhecimentos
elementares que Carrol pretende passar para o leitor, percebe‐se um conteúdo que é aplicado
atualmente em ensino superior.
Vejamos esta passagem: “Bom, vou comê‐lo”, falou Alice, “e se me fizer crescer de
novo poderei alcançar a chave, se me fizer diminuir ainda mais, poderei passar por debaixo da
porta...”. Percebemos nessa citação que Alice não está preocupada em expandir ou diminuir
até atingir uma massa negativa – ela se imagina crescendo ou diminuindo tendendo a um
determinado limite. Essa preposição nos dá o conceito intuitivo de Limite, aproximação da
imagem em função de uma tendência do domínio. (O conteúdo não será expandido por ser um
trabalho voltado para o ensino superior).
Deste modo, a obra aqui destacada pode servir como ponto de partida para o
desenvolvimento, o questionamento e a contextualização dos conteúdos a serem trabalhados.
Na obra analisada, por exemplo, podemos perceber a diferença e a função da argumentação,
da prova e da demonstração. Desta forma a leitura e ensino de ciências estão ligados ao
processo de ensino‐aprendizagem, mediado pelos educadores.
Portanto, a leitura literária é uma busca de significados que se explica pela nossa
formação humana e está atrelada à mediação simbólica com a realidade (Almeida, 2012). Essa
leitura é dinâmica e processual, constantemente aprendida e reaprendida. Uma construção
cultural, relação dos indivíduos com a produção, apropriação e interpretação de bens
simbólicos.
3 CONCLUSÃO
Neste cenário, enxergamos na leitura literária uma resposta à metodologia
interdisciplinar, uma vez que a leitura integrada desenvolve a capacidade de correlações
entre objetos, fenômenos e situações presentes na literatura. Ao mesmo tempo, desperta,
estimula e dinamiza aquilo que Durand (1997) chama de “consciência imaginante”.
Criatividade e imaginação são, portanto, dimensões indissociáveis do ato da leitura.
Segundo Atihé (2008, p.62):
O caminho de Bachelard aponta, pois, para a imaginação como função instauradora
do pensamento e da emoção como contrapeso a razão simplificadora. Para ele, a
equilibração dos paradigmas constitui‐se a partir do ensino alternado das imagens e
dos conceitos, do diálogo poético, que à educação cabe favorecer, entre a face diurna
(o espírito) e a face noturna (a alma) do ser humano bipolar [...]

Leitura, lógica e ciências desenvolvem a capacidade de raciocinar, analisar e refletir
ativamente, relacionando conhecimentos e experiências. Neste contexto, os conceitos
científicos são necessários para entender e tomar decisões, bem como a capacidade de
reconhecer, explicar e aplicar questões científicas no sentido de desvendar os fenômenos
ligados ao contexto pessoal e global, como recursos naturais, saúde, meio ambiente e outros.
Não só isso, como, sobretudo, as questões culturais. A literatura debate de forma criativa e
menos dogmática valores, preconceitos, estereótipos, conceitos de diferença cultural, entre
outros.
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Deste modo, os conceitos, teorias e práticas relacionadas à criatividade e à
imaginação, presentes na literatura, devem servir como meio para provocar o
desenvolvimento subjetivo e cognitivo global dos educandos, e não como fins em si próprios. A
literatura constitui um suporte aplicável a qualquer área do conhecimento, seja de caráter
disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. Advogamos, portanto, um ensino criativo da
ciência tendo com base a leitura e a literatura.
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RESUMO
A Química é uma área fundamental à estabilidade e
avanços quanto ao progresso social e educacional em
diversos setores sociais como saúde, indústria etc.
Assim, é fundamental um ensino de Química eficaz para
que a sociedade prospere. Neste contexto surge a
necessidade de que a formação docente química seja
concreta e eficiente. A disciplina de Estagio
Supervisionado é uma disciplina que tem papel
fundamental nesta formação, é nela onde os
licenciandos tornam‐se conscientes das dificuldades
enfrentadas na realidade na sala de aula e podendo
saná‐las. Percebe‐se a importância de se estudar a
influência desta disciplina na formação inicial docente
química. O estudo almeja investigar as contribuições do
Estágio Curricular Supervisionado para a formação inicial
de professores de Química, através da avaliação de
graduandos em Licenciatura em Química do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –
IFCE, campus Quixadá; avaliar a percepção de
graduandos sobre as contribuições da disciplina para a
formação docente Química. A disciplina oferta a
experiência diversificada nos licenciandos, 43,33%
afirmou ter atuado em duas escolas e 36,67% respondeu
ter estagiado em quatro turmas; observou‐se que os
graduandos conseguem encontrar meios para sanar
dificuldades na atuação docente estagiária, sendo a mais
acentuada quanto a ministrar com clareza as aulas de
Química, com 40% das respostas; 100% dos alunos
afirmou que a disciplina contribuiu para sua formação. A
disciplina é fundamental para a formação docente,
proporciona desenvolvimento concreto envolvendo
teoria e prática e possibilita conhecimento prévio de
dificuldades da carreira e suas possíveis soluções.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino de química, estágio supervisionado, formação de professor, licenciatura em química.

SUPERVISED INTERNSHIP: A vision of the its importance for chemistry undergraduates.
ABSTRACT
The Chemistry is a fundamental area for
stability and progress on the social and educational
progress in various social sectors such as health,
industry etc.. Thus, it is fundamental to effective
teaching of chemistry for society prosper. In this context
arises the necessity of which the chemistry teaching
formation is practical and efficient. The discipline of
Supervised Internship is a discipline that has a
fundamental role in this formation, where _ the
licensees become aware of the difficulties faced in
reality in the classroom and being able to solve them.
One perceives the importance of studying the influence
of this discipline in the initial formation chemistry
teacher. The study aims to investigate the contributions
of Supervised Internship for the initial training of
teachers of chemistry through the evaluation of
undergraduates degree in Chemistry from the Federal

Institute of Education, Science and Technology of Ceará
‐ IFCE campus Quixadá; assess the perception of
undergraduates about the contributions of discipline for
the Chemistry teaching formation. The discipline offer
the diverse experience in undergraduates, 43.33%
claimed to have worked in two schools and 36.67%
responded to have worked in four class groups; it was
observed that undergraduates can find ways to remedy
difficulties in trainee teacher performance, the most
pronounced as the teach clearly the Chemistry classes,
with 40% of responses; 100% of the students said the
discipline contributed to its formation. Discipline is
fundamental for teacher training, provides concrete
development involving theory and practice and allows
prior knowledge of difficulties of the career and possible
solutions.

KEY‐WORDS: chemical education, supervised Internship, teacher training, degree in chemistry.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: A visão da sua importância para os licenciandos de química.
INTRODUÇÃO
É inegável que a educação é base para uma sociedade digna e em constante progresso
igualitário. A Química é uma Área que liga‐se inerentemente ao progresso educacional e social,
sendo esta responsável por garantir estabilidade e avanços em diversos ramos sociais como
saúde, alimentação, indústria, agricultura ciência e tecnologia etc. Visto isso, é fundamental o
sucesso no ensino e a aprendizagem da Ciência Química para o progresso social.
Os docentes são essenciais para este sucesso, é necessário garantir suas condições de
trabalho e proporcioná‐los uma formação concreta desde seu estágio inicial, a graduação, fase
onde os futuros professores começam a ter contato com a sala de aula com a óptica docente, isto
ocorre no Estágio Curricular Supervisionado.
Os cursos de Licenciatura em Química têm como finalidade formar professores para
atuarem na educação básica. Essa formação deve contemplar os aspectos inerentes à formação
docente, tais como domínio do conteúdo a ser ensinado, conhecimento curricular e pedagógico
sobre a disciplina de Química e especificidades sobre o processo de ensino e aprendizagem de
Química. Nesse sentido, é preciso que os cursos de formação inicial e os professores formadores
promovam novas práticas e novos instrumentos de formação, como estudos de caso, estágios de
longa duração, memória profissional e análise crítica e reflexiva sobre a prática docente
(ALMEIDA; BIAJONE, 2007).
Para alcançar este propósito, os cursos de formação docente não devem se limitar apenas
à formação de professores com conhecimento; deve, além disso, formar intelectuais que usem
sua capacidade de raciocínio na execução de tarefas, para que possam ser executadas com
simplicidade e perfeição. É importante que o licenciando aprenda a criticar e resolver problemas,
colaborando com as instituições de ensino, para que assim ele saiba não só ensinar, mas também
educar (BIANCHI, A.; ALVARENGA; BIANCHI, R., 2005).
Segundo Pereira (2000), a formação de professores nas licenciaturas, especificamente em
Química, apresenta muitos dilemas e incertezas, decorrentes de um modelo curricular vinculado
ao bacharelado do qual ainda não conseguiu se desvincular, no entanto, caminhos alternativos já
apontam para uma nova direção, a do “aprender a aprender”, a trabalhar com a finalidade de
formar cidadãos, e não apenas informar.
A formação inicial de professores e a prática docente são, na atualidade, elementos
essenciais para a análise e reflexão dos problemas envolvendo o ensino e aprendizagem no
Brasil. Esses motivos reforçam a necessidade de pesquisar as percepções dos professores em
formação. Assim, a prática do Estágio Curricular Supervisionado torna‐se necessária, visto que,
seu propósito é ser um espaço de construção de aprendizagens significativas na formação
docente, tornando‐se, em parceria com as disciplinas teóricas, responsável pela construção do
saber, contribuindo com o fazer profissional do futuro docente (SANTOS, H., 2005).
Ao observar o contexto historio, percebe‐se a evolução dos cursos de formação de
professores de Química, a qual, no Brasil, tem acompanhado as mudanças ocorridas no mundo
do trabalho e se adequado às reformas e regulamentações educacionais implantadas nas duas
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últimas décadas do século XX. O ensino de Química como ciência regularmente ensinada e
praticada no cenário nacional teve início com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em
1808, possibilitando a implantação das primeiras instituições de ensino superior a trabalharem
com o ensino de Química e posteriormente a construção dos primeiros laboratórios. A Academia
Real Militar, fundada em 1810 no Rio de Janeiro, foi a primeira instituição do Brasil a ministrar
regularmente o ensino de Química, visto que esta ciência fazia parte da grade curricular dos
cursos de formação militar (SILVA; NEVES; FARIAS, 2010).
O ensino de Química, após a Primeira Guerra Mundial, sofreu grandes avanços.
Posteriormente, o meio científico foi impulsionado pela criação da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência ‐ SBPC, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ‐
CNPq, o Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências ‐ IBECC e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ‐ Capes. Esta última, com o objetivo de promover
e direcionar a pós‐graduação, visando à formação de novos pesquisadores (FILGUEIRAS, 1993);
(MENDES SOBRINHO, 2002).
O primeiro curso de Licenciatura em Química foi implantado em 1934 na USP (SENISE,
2006). Os cursos de licenciatura se multiplicaram em todo o Brasil a partir de 1939, com a
implantação do modelo denominado 3 mais 1. Nesse modelo os professores eram formados por
meio de um currículo que contemplava as disciplinas específicas com duração de três anos, mais
um ano de disciplinas pedagógicas (PEREIRA, 1999). Este modelo de formação orientado pelo
paradigma taylorista, baseado na racionalidade técnica, compreende a prática docente como
uma atividade puramente instrumental voltada para a resolução de problemas através da
aplicação rigorosa de teorias, métodos e técnicas derivados dos conhecimentos científico e
pedagógico (SCHÖN, 1998).
Gil‐Pérez e Carvalho (1995) criticam esse modelo, pois segundo os autores, nesse modelo
de formação, as aulas expositivas fazem dos futuros professores apenas receptivos e os
decepcionam da ideia de serem geradores do conhecimento; as aulas práticas de laboratório não
favorecem a compreensão da atividade científica; e o estudo de metodologias de ensino sem
aplicação na realidade da sala de aula, não possibilita aos futuros professores compreenderem
seus principais aspectos e utilizá‐los quando necessários. A partir de 1980 ocorreu um
movimento de mobilização de educadores no sentido de reformular os cursos de licenciatura e
teve por princípio a “docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais
da educação” (SILVA, 2003).
Entre os anos de 1980 e 1990, os principais fatos que marcaram o desenvolvimento da
Educação Química no Brasil foram a inserção do grupo de pesquisadores em ensino de química
como divisão na Sociedade Brasileira de Química; a organização de encontros regionais e
nacionais para discutir questões do ensino de química em diversos níveis de escolaridade; a
criação da revista Química Nova na Escola; o aumento do número de mestres e doutores com
pesquisas direcionadas a temas de Educação Química e o aumento do número de publicações
para divulgar os resultados de pesquisas (SCHNETZLER, 2002).
Na atualidade, percebe‐se que há uma enorme preocupação em se estudar métodos e
mecanismos acerca do ensino de Química, sobretudo na área da formação docente, no intuito de
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proporcionar saberes que contribuam para a superação de diversas dificuldades que ainda são
enfrentadas por docentes e discentes no processo e ensino‐aprendizagem químico.
Arroio, Rodrigues Filho e Silva (2006) defendem que a formação docente química é um
dos assuntos mais discutidos na academia, atualmente, levando aos estudiosos a refletirem em
assuntos como: Que professor se quer formar? Quais os conhecimentos necessários e
indispensáveis à formação docente? Que tipo de professor as universidades estão formando?
Como formar um bom professor? Entre outras. Esses questionamentos começam a surgir
também nos cursos de pós‐graduação, responsáveis pela formação de docentes para atuarem no
ensino superior.
No entanto, a maior parcela dos professores que lecionam nas universidades não é
egressa de cursos de licenciaturas e sim de cursos de bacharelado que, na maioria das vezes,
preparam para a pesquisa e não para a docência, vale ressaltar que estes são os professores
formadores de professores (GIL‐PÉREZ; CARVALHO, 1995). Pimenta e Lima (2010), afirmam que
os currículos de formação docente têm‐se tornado um aglomerado de disciplinas distanciadas
entre si, sem nenhuma explicação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. Assim,
não se pode denominá‐las “teorias”, já que são apenas “saberes disciplinares” em cursos de
formação, que em geral estão inteiramente desvinculados do campo de atuação profissional dos
futuros professores. Esse fato também é confirmado por Krasilchik (1992), quando afirma que a
formação inicial ainda não consegue atingir o propósito de formar educadores em ciências, uma
vez que as licenciaturas ainda se apresentam com uma estrutura de bacharelado.
Um modelo alternativo de formação docente que nos últimos anos vem se destacando e
conquistando espaço na literatura especializada é o modelo da Racionalidade Prática. Nesse
modelo, o professor é considerado um profissional autônomo, que reflete, toma decisões e cria
durante sua ação pedagógica, a qual é entendida como um fenômeno complexo, singular,
instável e carregado de incertezas e conflitos de valores. Nessa concepção, a prática docente não
é apenas locus da aplicação de um conhecimento científico e pedagógico, mas espaço de reflexão
e criação, onde o conhecimento é constantemente, transformado e reinventado (PEREIRA, 1999).
Nas duas últimas décadas, os debates sobre formação docente foram intensificados pela
necessidade de se promover uma formação que atenda às exigências do mundo contemporâneo.
Nesse sentido, o Estágio Supervisionado na formação inicial de professores, especificamente de
Química, tem se constituído como possibilidade de articulação entre teoria e prática e de
desenvolvimento das habilidades necessárias à prática docente.
O estágio curricular supervisionado é uma disciplina integradora e tem como finalidade
possibilitar ao licenciando uma aproximação com o cotidiano no qual irá atuar. Ao vivenciar a
realidade de uma escola, o estagiário deve ter consciência de que o propósito é sua formação
docente (CARVALHO, 1985).
O estágio em ensino deve ser compreendido como um campo de conhecimento e de
produção de saberes, e não simplesmente como uma atividade prática instrumental. É um
momento de reflexão sobre a construção e o fortalecimento da identidade profissional e deveria
ser o pilar central dos cursos de formação docente (PIMENTA; LIMA, 2010). É esta a etapa
principal da formação docente, onde o licenciando inicia a construção de sua identidade docente.
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Segundo Pimenta (2002), são três os saberes da docência: o saber da experiência, o saber
científico e o saber pedagógico. Esses saberes são complementares entre si, e definem a
identidade profissional do professor.
As atividades desenvolvidas durante o estágio possibilitam o desenvolvimento dos
saberes da experiência e a construção dos saberes científicos e pedagógicos necessários à prática
docente (CASTRO, 2000). Este é o momento principal da formação docente, visto que o estágio
supervisionado proporciona o diálogo, a superação das dificuldades, a descoberta e construção
da prática em sala de aula, visando uma aprendizagem efetiva dos alunos, tornando‐se
fundamental para a formação do futuro professor por se constituir como elo entre a teoria e a
prática. A vivência da realidade da escola através dos estágios possibilita refletir sobre uma
prática crítica e transformadora permitindo a reconstrução ou a redefinição de teorias que
sustentam o trabalho do professor (PICONEZ, 1994).
Neste período, o educando é um aluno‐professor e passa a sentir a atuação profissional
ainda na sua formação, desta forma ele poderá descobrir as dificuldades que enfrenta e/ou
enfrentará para que possa saná‐las ainda enquanto se forma docente. De acordo com Pimenta e
Lima (2010), o estágio possibilita que o futuro professor possa definir quais metodologias de
ensino podem ser adotadas na escola em que estagia, levando em consideração as dificuldades
apresentadas pela mesma, tendo em vista que o sujeito da educação não é o indivíduo, mas o
conjunto de pessoas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem.
O papel do professor orientador do estágio supervisionado é, à luz da teoria, refletir com
seus alunos a respeito das experiências que já trazem consigo e projetar um novo conhecimento
que “ressignifique” sua prática, considerando as relações de trabalho vivenciadas pelos alunos‐
professores. Essa ação articuladora possibilita um intercâmbio de práticas e teorias que se
entrecruzam e se complementam, numa perspectiva de melhorar a prática dos futuros
professores. É importante que o aluno estagiário se sinta participante desse processo, onde
outras relações se constroem e novas lições são aprendidas. Na discussão coletiva mediada pelo
professor orientador, a consciência profissional do futuro professor pode ser transformada,
gerando novos contornos a sua identidade. Assim, esse espaço de reflexão proporcionado pelo
estágio possibilita a superação das dificuldades encontradas (PIMENTA; LIMA, 2010).
O estágio supervisionado não garante uma preparação completa para o exercício da
docência, mas permite que o futuro educador tenha noção do que é ser professor na atualidade
e da situação real do ensino nas escolas em que irá estagiar. Essa oportunidade de observação e
reflexão sobre a prática permitirá que o licenciando reafirme sua escolha pela carreira docente. O
estágio não pode ser limitado ao aprender a fazer ou a simples reprodução de um modelo. Deve
envolver, principalmente, o planejamento, a pesquisa e a reflexão da prática docente.
Percebe‐se que o Estágio Curricular Supervisionado tem papel fundamental na formação
docente, em particular na formação de professores de Química, dado que muitas dificuldades
são comuns nesse processo de ensino, o estágio atua como uma percepção prévia para a
resolução antecipada de dificuldades, assim é importante estudar como está ocorrendo a
influência desta disciplina na formação docente química, de fato.
Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de investigar se os alunos vêem
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importância no Estágio Curricular Supervisionado para sua formação inicial de professores de
Química, através da avaliação de graduandos em Licenciatura em Química do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, campus Quixadá. Em decorrência deste foram
elaborados os seguintes objetivos específicos: avaliar a percepção de graduandos em licenciatura
em Química sobre as contribuições do Estágio Curricular Supervisionado para sua formação;
refletir sobre a formação inicial de professores de Química no contexto atual e analisar as
contribuições do Estágio Curricular Supervisionado para a formação do educador em Química.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados desta pesquisa foram coletados com alunos que fizeram estágio supervisionado
no período de 2009 – 2012. Trata‐se de uma pesquisa qualitativa na vertente descritiva adotando
as diretrizes do estudo de caso, abordando conteúdos sobre o Ensino de Química, a implantação
dos cursos de Licenciatura em Química no Brasil, formação inicial de professores de Química e
Estágio Curricular Supervisionado.
A coleta de dados deu‐se por meio da aplicação de um questionário composto por 15
perguntas objetivas a 30 graduandos em Licenciatura em Química do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, campus Quixadá, que estavam cursando ou já
tinham cursado a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, visando identificar as
contribuições do estágio supervisionado para a formação inicial de professores de Química.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a coleta de dados, estes foram dispostos em tabelas e gráficos para análise
quantitativa e discussão crítica e reflexiva.
Como explicita a tabela 1, todos os participantes possuem experiência com o Estágio
Supervisionado, sendo que 33,33% afirmaram estar cursando o Estágio Supervisionado III, e
33,33% responderam já ter cursado todas as quatro disciplinas de Estágio.
Tabela 1 – Licenciandos que Cursam ou já Cursaram a Disciplina de Estágio Supervisionado.
Disciplina

Estágio
Supervisionado
I

Estágio
Supervisionado
II

Estágio
Supervisionado
III

Estágio
Supervisionado
IV

Cursou
Todos os
Estágios

Quantidade de
Graduandos Fazendo a
Disciplina (%)

20

6,67

33,33

6,67

33,33

Fonte – Dados do autor.

Um dado complementar é o fato de os graduandos participantes terem estagiado em
diferentes escolas: 43,33% ter estagiado em duas escolas; 16,67% responderam ter estagiado em
três escolas; o restante, 40% estagiaram em apenas uma escola, estes são em sua maioria
estudantes do Estágio Supervisionado I e II. Isto mostra que esta disciplina proporciona também
a experiência diversificada, dado que diferentes escolas apresentam diferentes realidades,
exigindo diferentes atuações do aluno‐professor.
Essa experiência é percebida com mais ênfase nos dados dispostos na figura 1, a qual
mostra a quantidade de turmas onde o licenciando atuou, 36,67% atuaram em quatro turmas.
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36,67 %
35
30
25

20 %

20

20 %

13,33 %

15

10 %

10
5

0%
0

Nenhuma

Uma

Duas

Três

Quatro

Mais de quatro

Figura 1 – Quantidade de Turmas em que os Licenciandos já Estagiaram.
De acordo com a tabela 2, percebe‐se que nas Disciplinas de Estágio Supervisionado, os
alunos atuam em diferentes atividades e, de fato, agregam muitos conhecimentos docentes. Os
licenciandos responderam mais de um item na questão referente a este resultado; na opção
“outra (s)” foram mencionados: capítulos de livro, ementas de disciplinas, Plano de Unidade
Didática (PUD) e projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Química.
Tabela 2 – Atividades Desenvolvidas na Disciplina de Estágio Supervisionado.
Atividade

Frequência

Quantidade (%)

Ministrar Aulas Teóricas
Ministrar Aulas Práticas
Elaborar Modelos Pedagógicos
Elaborar Apostilas
Outra (s)

29
22
18
19
04

31,52
23,91
19,57
20,65
4,35

Fonte – Dados do Autor.

Este dado confirma que o Estágio Supervisionado supre a necessidade mostrada por
Tardif (2002) que defende que a relação entre a formação inicial de professores e a produção de
conhecimentos deve ser ampliada, considerando a pluralidade de saberes oriundos da teoria, da
prática docente e da pesquisa.
A figura 2 mostra as principais dificuldades enfrentadas pelos participantes. A dificuldade
mais mencionada foi em ministrar os conteúdos das aulas de forma clara e objetiva,
considerando que esta será sua principal função na atuação docente o Estágio Supervisionado lhe
proporcionara uma percepção sobre este problema ainda durante sua formação o que lhe
propicia uma remediação. Exatamente 13,33% dos graduandos superaram essas dificuldades
utilizando diferentes recursos e metodologias de ensino, 30% organizando os conteúdos das
aulas em uma sequência lógica, 43,33% revisando com antecedência os conteúdos, 3,33%
dialogando e tirando dúvidas com outros professores, 6,67% ministrando mais aulas para adquirir
mais segurança e 3,33% afirmaram não terem encontrado dificuldades a serem superadas.
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Planejar aulas
Ministrar os conteúdos das aulas de forma
clara e objetiva
Falta de domínio dos conteúdos a serem
ministrados
Insegurança ao ministrar as aulas
Outra (s)
Não encontrou dificuldade

6,67 %

40 %
20 %

3,33 %
3,33 %
26,67 %

Figura 2 – Dificuldades dos Licenciandos na Disciplina de Estágio Supervisionado.
A tabela 3 explicita as principais dificuldades encontradas na atuação escolar por parte
dos licenciandos. Para superar essas dificuldades, os alunos‐professores utilizam diferentes
recursos nas aulas como datashow e simulações, aulas práticas, metodologias contextualizadas e
material lúdico‐pedagógico. Os licenciandos responderam buscar sempre inovar: 70%
responderam frequentemente inovar suas metodologias, 16,67% afirmaram sempre inovar e
13,33% disseram raramente inovar.
Tabela 3 – Dificuldades Encontradas pelos Licenciandos nas Escolas em que Estagiaram.
Dificuldade

Turmas
Numerosas

Falta De
Recursos

Desinteresse
dos Alunos

Compreensão
dos Alunos

Nenhuma

Quantidade (%)

3,33

13,34

46,67

33,33

3,33

Fonte – Dados do Autor.

Como pode ser visto, na figura 3, todos os licenciandos afirmam que o Estágio
Supervisionado contribuiu para sua formação docente.
70

66,67 %

65
60
55
50
45
40

33,33 %

35
30
25
20
15
10
5

0%

0

Contribui (u) muito

Contribui (u)

0%

Contribui (u) pouco Não contribui (u)

Figura 3 – Contribuições do Estágio Supervisionado para a Formação do Licenciado em Química.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

O Estágio Supervisionado também ajudou, segundo os licenciandos, no desempenho nas
outras disciplinas, pois os conteúdos ministrados em aula ajudam nos estudos. Todos os alunos‐
professores afirmaram estar preparados para iniciar a carreira docente.
CONCLUSÃO
O Estágio Supervisionado atua positivamente e inerentemente na formação docente e
aprimora os conhecimentos específicos da Química. Os licenciandos consideraram que as
atividades desenvolvidas e as experiências vivenciadas durante a disciplina muito contribuíram
para sua formação, a construção de sua identidade docente e aquisição de conhecimentos e
habilidades necessários a prática docente.
O Estágio Supervisionado desenvolvido no curso de Licenciatura em Química do IFCE,
campus Quixadá, possibilitou aos licenciandos identificar e superar suas dificuldades em relação
à prática docente, conhecer sua futura área de atuação, ter noção do que é ser professor,
vivenciar e identificar as dificuldades das escolas e do processo de ensino e aprendizagem,
colocar em prática diferentes metodologias de ensino, bem como a elaborar apostilas, jogos
pedagógicos, aulas práticas etc., que pudessem contribuir para a melhoria de sua prática docente
e do aprendizado Químico. Não se forma um bom professor apenas com teorias, mas
principalmente com a prática, e mais ainda pela reflexão do exercício da docência, pelas
experiências adquiridas nas escolas em que estagiou, pelo diálogo e busca constante de
conhecimentos e metodologias que possam mudar a realidade da educação.
O estágio supervisionado na formação inicial de professores é a etapa principal da
formação, sem a qual não se pode pensar em uma formação docente de qualidade e que atenda
as exigências de uma sociedade em constante evolução.
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RESUMO
No Instituto Federal do Amapá ainda encontram‐se em
construção alguns ambientes físicos, com isso, os
discentes do Ensino Médio se deparam com a ausência
de locais adequados ao desenvolvimento de atividades
de entretenimento e lazer durante horários vagos. Com
objetivo de disponibilizar aos mesmos uma alternativa
atrativa e que contribua para seu desenvolvimento
cognitivo, lógico e maior interação social, a coordenação
de turno em conjunto com discente do curso de
licenciatura em informática propuseram a utilização
planejada de jogos eletrônicos como resposta a essa

demanda e auxilio a proposta metodológica das
componentes curriculares. Este artigo apresenta de
modo a não esgotar as possibilidades de pesquisas,
alguns dos resultados gerados pela proposta. Os alunos
participantes das atividades atribuíram às mesmas: alto
índice de aceitação e aprovação, fato que estimula‐nos,
graduandos, professores e alunos, a estudar, usar e
repensar a utilização de jogos dentro das escolas como
metodologia pedagógica alternativa.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogos eletrônicos, desenvolvimento, metodologia, alternativas, educação.

COGNITIVE DEVELOPMENT AND RECREATION TO THE USE OF ELECTRONIC GAMES IN FEDERAL
INSTITUTE OF AMAPÁ
ABSTRACT
At the Federal Institute of Amapá are still under
construction some physical environments, thus, the high
school students are faced with the lack of adequate
development of entertainment and leisure activities
during unscheduled hours local . Aiming to provide an
attractive alternative to them and contribute to their
cognitive development, logical and greater social
interaction , coordination shift in conjunction with the
student 's degree course in computer science proposed

the planned arcade in response to this demand and use
aid the methodological proposal of curriculum
components . This article presents so as not to exhaust
the possibilities of research, some of the results
generated by the proposal. The students of the activities
assigned to them: high rate of acceptance and approval ,
a fact that encourages us undergraduates , teachers and
students , studying , using and rethink the use of games
in schools as an alternative teaching methodology.

KEY‐WORDS: Electronic games, development, methodology, alternative, education.
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DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E RECREAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS
NO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ
INTRODUÇÃO
Entre as atribuições da Coordenação de Turno do Instituto Federal do Amapá – IFAP
encontram‐se: manter a ordem nos corredores e dependências e zelar pela disciplina do aluno,
observando seus direitos e deveres, de acordo com o regime disciplinar do Instituto. Tendo suas
atividades escolares iniciadas em 20 de outubro de 2010, o IFAP ainda não conta com a
finalização das obras do complexo do campus Macapá, dessa forma, os discentes ainda não
dispõem de um espaço destinado à convivência social como praça de alimentação, espaço
cultural ou ginásio desportivo, o que os leva a ociosidade ou a ocupar indevidamente os
corredores da instituição em intervalos existentes entre provas, projetos, eventos e entre outros
momentos oportunos. Esta aglomeração desorganizada finda em ônus ao processo de ensino‐
aprendizagem uma vez que ocasiona eventos sucessivos de perda da atenção por parte dos
alunos em aula, reclamações pela poluição sonora gerada, ou mesmo empenho de recurso
humano para orientações corretivas que poderiam ser utilizadas de maneira mais eficaz.
Tal situação despertou inúmeras discussões sobre a melhor forma de manter os alunos
focados em atividades que possibilitem um controle metodológico e, ao mesmo tempo, sejam
recreativas e que venham a ser consideradas como atrativas pelos alunos e possibilite resultados
positivos em relação ao desenvolvimento cognitivo, lógico e social dos mesmos.
Com a observação de que muitos estudantes direcionam sua atenção para recursos
eletrônicos como: jogos virtuais on‐line ou jogos colaborativos através de redes de computadores
e até mesmo a jogos tradicionais de mesa durante tais períodos de falta de atividades, a
coordenação de turno do Instituto Federal do Amapá juntamente com graduando em
Licenciatura em Informática, em resposta a como atrair a atenção dos discentes para atividades
que possibilitem um aprendizado mais dinâmico, promoveu em caráter experimental um evento
recreativo onde foram disponibilizados videogames.
Os videogames segundo Rodrigues (2006) são vistos normalmente como inimigos da
transmissão de aprendizagem. Para Finco (2012) na área da Educação Física, jogar videogame por
muito tempo foi visto como uma atividade que poderia ocasionar diversos tipos de problemas,
como por exemplo: lesões, introversão social e promoção de comportamento agressivo. Além
disso, os videogames também foram, e ainda o são, por muitos, associados as causas de
sedentarismo e obesidade, justificando‐se pelo número elevado de horas que os adolescentes,
jovens ou adultos empregam no desenvolvimento de tal atividade durante a qual alimentam‐se
de maneira escassa ou não saudável.
Ainda segundo Rodrigues (2006) é de fácil percepção a facilidade com que crianças e
adolescentes operam complexos sistemas computacionais em contraste com as dificuldades de
seus pais apresentam em utilizar a internet. Dessa forma, para alguns adultos a atividade de
operar recursos tecnológicos ou simplesmente jogar torna‐se fatigante, o que não ocorre com as
crianças e adolescentes da sociedade globalizada, que enxergam no videogame não apenas
formas de diversão ou bens que consomem acriticamente, pois segundo Junior (2006) esses
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jovens sujeitos não são apenas consumidores vorazes e alienados do supérfluo, cuja aquisição é
estimulada pela propaganda, mas protagonistas ativos que se manifestam politicamente por
intermédio de práticas e ações culturais que correspondem ao seu tempo. Uma forma clara de
perceber a força que as opiniões dessa nova geração possuem, são as manifestações sociais
como: passeatas, atos públicos e reuniões que agora começam a ser organizadas e planejadas
por meio das inúmeras redes sociais disponíveis na Internet.
Dessa forma, contradizendo o senso comum, os videogames podem ter auxiliado o
aumento da capacidade cognitiva e lógica dessas pessoas, e, com a evolução da tecnologia
empregada no desenvolvimento de seus controles passou a exigir cada vez mais nas últimas
décadas que o jogador interaja com o jogo e com outros jogadores fisicamente, deixando de lado
o caráter sedentário. No que diz respeito à má alimentação e ao emprego de longos períodos do
dia para jogar, entendemos que estes comportamentos podem ter múltiplas origens, sejam elas
doenças com quadros clínicos ou mais recorrentes: reflexos da ausência de direcionamento
adequado no uso destas ferramentas por parte dos responsáveis.
À medida que os consoles (conjunto de equipamentos que auxiliam no controle de
determinado sistema) dos jogos eletrônicos, sejam eles de plataformas fixas como Nintendo,
PlayStation e Xbox ou jogados por meio de conexão direta à internet ‐ on‐line ‐, foram evoluindo
e se tornando mais complexos, passaram a exigir e a produzir um maior nível de interatividade.
Antes, durante ou após os jogos é possível que os jogadores compartilhem experiências,
estratégias, recursos, formas de jogar, caminhos a seguir, o que evitar e até mesmo os próprios
jogos e consoles entre si. Essa característica social de interatividade não é marcada somente com
a relação entre jogadores, os jogos proporcionam ainda a imersão, uma das características
principais responsável para o sucesso de um jogo, Santaella (apud FERREIRA, 2004) ressalta tal
característica como a criação de um novo mundo no qual jogador e jogo são inseparáveis, um
exercendo o controle sobre o outro, com isso, o controlador é “transportado” para a realidade do
jogo, e não somente é representado, mas sente‐se presente no mundo fictício.
Percebe‐se então que com a imersão a pessoa é levada a tomar as decisões como se
influenciassem diretamente em sua vida, e segundo a obra de Piaget (apud COUTINHO, 1999),
adolescentes a partir dos doze anos produzem interpretações e ações com maior abstração, pois
nesta etapa do desenvolvimento humano, o individuo é capaz de refletir sobre suas próprias
operações, tendo em vista que o real é apenas mais uma das hipóteses possíveis, o que
proporciona decisões de maior grau de cognição, o que pode leva‐lo a obter experiências em
áreas da sociedade que são quase inacessíveis a pessoas da faixa etária de alunos do Ensino
Médio, esta vivência pode ser representada em jogos de simulação por exemplo, e até mesmo
adquirir novos conhecimentos por meio da influência externa, com conversas entre amigos mais
experientes.
Considerando o espaço escolar como sendo o responsável privilegiado em promover
ações que visem o desenvolvimento integral do aluno e as mudanças proporcionadas na
sociedade pela tecnologia, que segundo Bastos (apud BRITO, 2007) evolui fortemente e
desenvolveu‐se a ponto de a encontrarmos em todas as áreas de produção, espera‐se das
instituições de ensino o desenvolver de atividades pedagógicas educacionais que utilizem novas
metodologias, não em substituição total as tradicionais, mas como forma de promover maior
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interação aluno‐aprendizagem. Neste contexto os jogos eletrônicos surgem como possibilidade
de nova metodologia de ensino, satisfazendo tanto a necessidade da ludicidade e recreação dos
alunos e o processo de aprendizagem sistematizado.
MATERIAIS E MÉTODOS
O local de realização das ações e pesquisa desenvolvidas foi o campus Macapá do
Instituto Federal do Amapá – IFAP, localizado na BR210, km 3, bairro Brasil Novo. O primeiro
momento propicio para execução ocorreu durante os intervalos gerados entre provas na semana
de avaliações do primeiro bimestre, a ação ocorreu com alunos das turmas de Ensino Médio
Integrado em Técnico em Mineração do 1º, 2º e 3º ano e teve como local de realização uma das
salas de aula disponíveis durante o turno da tarde, mesmo período de aulas dos discentes que
totalizaram 98 alunos.
Para a realização das atividades a contribuição dos alunos participantes foi essencial, pois
a instituição não dispõe dos consoles e jogos eletrônicos, os mesmos foram disponibilizados
pelos alunos ou coordenadores da ação. Os equipamentos cedidos para serem utilizados durante
a atividade foram um notebook ASUS, controles para o console “PlayStation 2” com conectores
USB, console “X‐box 360” integrado com sensor de movimento via infravermelho (kinect), e os
jogos: “Just Dance 4” e “Fifa 2014”. Para reprodução das imagens de forma a torna‐las mais
amplas e visíveis a todos dentro de sala, foi cedido pela coordenação de turno projetor
multimídia e cabo HDMI.
O “game” (jogo) “Fifa 2014” foi reproduzido por meio de notebook onde foram
conectados controles USB, tal jogo foi escolhido pela popularidade entre garotos da faixa etária
normalmente contemplada pelo Ensino Médio, dessa forma, o jogo promoveu aglomeração e
interação entre os discentes de diferentes anos do mesmo curso. Como atrativo para as meninas,
o jogo “Just Dance 4” foi utilizado por meio do console “X‐box 360” que exige do “gamer”
(jogador) interação física por meio da dança coreografada e captada pelo sensor infravermelho
foi escolhido. Tais generalizações de preferência de jogos por sexo de modo algum impediram ou
deverão impedir a inclusão de todos os interessados, seja qual for o jogo.

Figura 1 – Discentes de mineração do terceiro ano jogando “Fifa 2014”.
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Figura 2 – Alunas de mineração do segundo ano jogando “Just Dance 4”.
Durante a segunda oportunidade de execução, também possibilitada pelos intervalos
gerados entre provas no período de avaliações bimestrais, foi promovido um campeonato de
“Pro Evolution Soccer 2012” com representantes de todas as turmas do ensino médio,
englobando mais de 150 alunos, entre jogadores e espectadores dos turnos matutino e
vespertino dos cursos de Alimentos, Mineração, Redes de Computadores e Edificações. Durante
o campeonato os não inscritos tinham a opção de interagir com alunos de outras turmas e anos
por meio de jogos emulados em computadores ou no espaço reservado ao jogo “Just Dance 4”.
Os equipamentos utilizados nesta ação foram notebooks e controles com conectores USB,
um console de “PlayStation 3” e um de “X‐box 360” novamente disponibilizados por alunos da
instituição, e projetores multimídia cedidos pela Assessoria de Comunicação do campus. O
espaço físico neste segundo momento foi o auditório da instituição. Para uma disseminação mais
rápida da ideia no meio estudantil, a ação foi divulgada com o nome “Projeto Games Club ‐ PGC”.
Todas as ações foram realizadas sobre a supervisão, organização e mediação de um
Assistente de Aluno e também observadas por graduandos, docentes e gestores administrativos
e pedagógicos da instituição. A avaliação dos resultados de cada evento promovido foi realizada
através de questionários e entrevistas com os alunos participantes. O questionário realizado
buscou saber se os alunos tinham acesso a jogos em suas residências, qual o grau de aceitação
dos alunos com jogos dentro da escola e como a utilização dos mesmos pode influenciar em suas
vidas sociais e profissionais. Por possuir caráter quantitativo, as respostas dos questionários
foram tabuladas para gerar planilhas eletrônicas e dados estatísticos que sirvam de referência
para novas execuções ou trabalhos nessa área de pesquisa.
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Figura 3 – Discentes configurando as opções de jogo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Retratando a historicidade dos jogos é notável que os mesmos em principio realmente
não possuíssem tanto nível de interação, o console da plataforma Atari, por exemplo, compunha‐
se apenas uma alavanca para direcionamento de um personagem e um botão para inserção de
comandos pré‐determinados. Somente a partir do ano de 1990 a indústria dos jogos passou a
desenvolver equipamentos interativos capazes de “capturar” movimentos corporais dos
jogadores para controlar personagens e outras situações nos jogos. Contudo, a indústria de jogos
se tornou mais complexa e exigente com relação as capacidades dos próprios jogadores e vice‐
versa. Muitos jogos passaram a simular esportes, como futebol, tênis, boliche e dança,
aproximando cada vez mais os usuários de movimentos reais junto à utilização dos videogames.
Seguindo outra linha, jogos como “The Sims” e “Sim City” visam de maneira lúdica testar a
capacidade dos usuários de administrar uma cidade inteira ou sua própria vida.
Com as ações desenvolvidas no campus Macapá do Instituto Federal do Amapá, a
integração desses momentos de inatividade dos alunos com ferramentas recreativas e que
estimulem o desenvolvimento pessoal e social como os jogos eletrônicos, contemplam além da
experimentação de novas formas de mediar o conhecimento o estudo do desenvolvimento do
comportamento social e cognitivo dos estudantes que tem disponível, ou não, tais recursos. Na
visão de Monã Corrêa, um dos alunos participantes das ações: “os jogos eletrônicos seriam de
grande ajuda para os alunos, ajudaria os alunos a relaxarem, pois as vezes a rotina escolar é
cansativa”.
Os cursos técnicos proporcionados pela rede dos Institutos Federais possuem um caráter
de praticidade em seus currículos, entretanto, componentes básicas ainda encontram
dificuldades de aliar sua teoria à prática ou deixar claro sua utilização na sociedade, os jogos
podem surgir nessas situações como um método auxiliar de prática, pois segundo Pedro
Henrique, aluno participante, os jogos: “me ajudam muito na prática do meu inglês”.
As respostas aos questionários aplicados demonstram que os alunos empregam à
utilização de jogos na escola ampla aceitação e benefícios ao desenvolvimento de seus estudos,
conforme questionado e analisado (tabela 1) os alunos acreditam que a prática de jogos
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eletrônicos contribuem para a melhora do ambiente escolar, não somente com o relaxar em
períodos de avaliação, pois como lembra Vitor Campos ao responder subjetivamente o
questionário: “...esse projeto ajuda os alunos novatos a se interagirem com os veteranos e vice‐
versa”.
Tabela 1 – Respostas relacionadas à prática de jogos na escola. Macapá, junho/2013
OPÇÕES

PERCENTUAL

Não contribui de forma alguma

2%

Contribui de alguma forma

98%

Fonte – Questionários aplicados aos alunos participantes

Contudo, os benefícios analisados e o sucesso do caráter desenvolvedor das ações
dependem diretamente da boa organização das atividades e de uma seleção de jogos passiveis a
utilização. É necessário deixar claro para os alunos os motivos que levaram os jogos a serem
inseridos no espaço escolar, e das varias oportunidades de aprendizado e exercício dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula ou vice‐versa. Faz‐se necessário ainda o apoio e a
participação ativa dos professores, que devem acompanhar os momentos de seleção dos jogos,
para que vislumbrem antecipadamente formas de utilização dos mesmos em suas componentes.
Jogos de representação de papeis ou personagens (do inglês: Role Playing Game ‐ RPG)
como as franquias de jogos “Pokémon” e “Final Fantasy” para o console “Game Boy Advanced”,
que pode ser emulados/jogados em computadores, possuem diversos momentos de diálogos
simples entre personagens e apresentam versões em inglês e português, assim, poderiam ser
facilmente utilizados para praticidade do inglês fora da sala de aula. Jogos como “Kinect Sports”
utilizam os sensores de movimento do “Xbox 360” para interação física do usuário com o jogo,
que promove a simulação de vários esportes, para os quais, certo tipo de aquecimento corporal é
recomendado antes da realização, o simples jogar pode causar posteriormente dores musculares
ao usuário devido a falta da prática de tais movimentos, o que pode ser sanado com a ajuda de
professores de educação física.
As ações promovidas ainda oportunizam aos estudantes dos cursos técnicos na forma
Subsequente e aos acadêmicos do Ensino Superior a socialização de seus trabalhos, como
softwares, aplicativos para celulares, jogos eletrônicos, entre outros com a comunidade escolar.
CONCLUSÃO
Dentro do conjunto das mídias existentes, há aquelas que possibilitam serem utilizadas
nas salas de aula, podemos citar: imagens, textos, vídeos, músicas e apresentações multimídias
mais dinâmicas, como as possibilitadas pelo software on‐line Prezi, que tiveram sua viabilização
efetivada com a inserção de recursos tecnológicos e a Internet no contexto educacional. Essas
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mídias sofrem inúmeras revoluções com o avançar da tecnologia, e como afirma Santaella (apud
SANTOS, 2009) o domínio recente da tecnologia não sufoca o funcionamento das formações
culturais preexistentes e entre mídias antigas e novas não existem incontáveis diferenças, mas
sim múltiplas conexões que precisamos aprender a enxergar.
Diante das diversas possibilidades que os jogos comportam em seu bojo, os responsáveis
pela implementação das ações que os envolvam devem sempre proporcionar momentos de
avaliações dos jogos a serem utilizados antes da sua inserção no meio estudantil. A validade de
tais momentos se justifica visivelmente quando notamos que na indústria dos jogos alguns
retratam a violência de atos históricos, ou cotidianos, transportando a violência social para um
ambiente favorável a modificação e/ou repetição incessante de tais atos. Mesmo que jogos com
esse cunho possam efetivamente ser trabalhados, exigem um trabalho de acompanhamento e
conscientização do aluno mais longo, o que pode ser entendido como inércia por partes da
coordenação, por isso, recomenda‐se a utilização de jogos com características de respostas mais
imediatistas, e, somente posterior ao trabalho de análise dos resultados possibilitar essa
ressignificação.
Entre as propostas das ações a futuramente serem desenvolvidas dentro do Instituto
Federal do Amapá está a construção e/ou disponibilização de um espaço físico para promoção de
atividades lúdico‐recreativas onde, mediadas por um agente orientador, os estudantes de Ensino
Médio Integrado possam desfrutar do tempo livre disponível para participar de jogos eletrônicos
e outras atividades que porventura sejam sugeridas pelos discentes, pelos mediadores ou
docentes que desejem fazer experimentalização de novas práticas. Tal espaço não é tão somente
para distração, mas também um ambiente para construir uma nova visão sobre as metodologias
pedagógicas da sociedade globalizada.
Com o devido controle e responsabilidade social pelo que será exposto aos alunos, a
utilização desses, porque não dizer: sistemas multimídias, é uma prática bem recebida pela
maioria da comunidade estudantil, e não cabe mais aos mesmos uma visão desagregadora de
conhecimento ou causadora de males ao individuo, se bem aplicada.
Caminhando no presente e vislumbrando novas oportunidades no futuro, é preciso fazer
com que discentes e docentes percebam, que se bem planejadas e desenvolvidas, algumas
atividades lúdicas fora do período de aula normal podem trazer‐lhes valorosos conhecimentos.
Para tanto, o professor não pode deixar‐se acomodar, mas sim: empreender, pesquisar, adaptar
e buscar novas perspectivas.
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RESUMO
A questão da desigualdade relacionada aos
salários entre a mulher e o homem é uma das realidades
mais evidentes de discriminação de gênero no mercado
de trabalho. Neste sentido o presente projeto visa
analisar o processo de implantação do Programa de
Integração Nacional Mulheres Mil no bairro Capeloza –
Município de Açailândia. Lançado pelo Ministério da
Educação, o Projeto Mulheres Mil tem por objetivo
incluir na educação tecnológica e no mercado de
trabalho, até 2014, cerca de 100 mil mulheres de baixa
renda, promovendo assim uma melhor qualidade de
vida, qualificação profissional, elevação da escolaridade
de mulheres com baixo poder aquisitivo, de forma a
possibilitar-lhe o ingresso/reingresso no mundo do
trabalho e proporcionar a elevação da escolaridade
através da formação continuada para exercerem
atividades que envolvam procedimentos técnicos com

base nos arranjos produtivos locais de cada comunidade
atendida. Em Açailândia, o curso oferecido foi na área
de alimentos. Foram realizadas entrevistas, aplicação de
questionários semi-estruturados com todos os
envolvidos na implantação do programa no bairro Vila
Capeloza. Constatou-se que 100% das mulheres
participantes possuem idade entre 20 a 55 anos,
atendendo a faixa etária alvo e 55% possui apenas
ensino fundamental incompleto. No que se refere à
ocupação,
79%
das
alunas
encontram-se
desempregadas e 21% trabalham sem carteira assinada.
A implantação do programa foi bem sucedida no que diz
respeito ao atendimento do público alvo, atendendo
100 mulheres, oferecendo possibilidades de cooperar
com a melhoria da situação social das famílias
participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Programa mulheres mil, qualificação profissional, elevação da escolaridade.

LIMITS AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL
INTEGRATION PROGRAM THOUSAND WOMEN IN THE NEIGHBORHOOD
CAPELOZA - COUNTY AÇAILÂNDIA - MA
ABSTRACT
The issue of inequality related to wages
between women and men is one of the more obvious
realities of gender discrimination in the labor market . In
this sense, this project aims to analyze the deployment
process of the National Integration Program Thousand
Women in the neighborhood Capeloza - County

Açailândia . Launched by the Ministry of Education, the
Thousand Women Project aims to include in
technological education and in the labor market by 2014
, about 100,000 low-income women , thus promoting a
better quality of life , professional qualification ,
increased schooling of women with low purchasing
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power , in order to allow him entry / re-entry into the
world of work and provide increased schooling by
continuing to hold positions involving technical
procedures based on local clusters of each community
attended training . In Açailândia , the course was offered
in the area of food . Interviews , application of semistructured
with
everyone
involved
in
the
implementation of the program in the neighborhood
Vila Capeloza questionnaires were conducted . It was

found that 100 % of participants have women aged 20
to 55 years , given the age range of the target program.
55 % have only completed elementary school . In terms
of occupation, 79% of the students are unemployed and
21 % work unregistered . The implementation of the
program has been successful with regard to meeting the
target audience , serving 100 women , offering
possibilities to cooperate with the improvement of the
social situation of the families .

KEY-WORDS: Program thousand women, professional qualification, Elevation of schooling.

1. INTRODUÇÃO
A classe feminina vem ganhando espaço no mercado de trabalho. Desde a década de 70
esse fenômeno de ocupação trabalhista vem ganhando força. A partir da década de 70 até os
dias atuais, a presença das mulheres no mercado de trabalho tem progredido significativamente.
Se em 1970 apenas 18% das mulheres brasileiras trabalhavam, em 2007 metade delas (52,4%)
estavam em atividade. (BRUSCHINI, 2010). Contudo percebe-se que existe um caminho enorme a
ser percorrido bem como barreiras culturais, educacionais, políticas e discriminatórias a serem
ultrapassadas.
Essa participação de forma ativa das mulheres na seara laboral é conseqüência de
mudanças no seu perfil etário, de estado civil, estrutura familiar e sobremaneira de sua
escolaridade, visto que eram trabalhadoras jovens, solteiras e com baixa escolaridade.
Estas mudanças fizeram com que essas mulheres abandonassem o perfil de apenas donas
de casa para participarem na renda familiar ou até serem provedoras do lar, constituindo assim
uma nova ordem, que se caracteriza pela dupla jornada. Segundo Vieira (2006, p.12), a crescente
urbanização e expansão da industrialização contribuíram para um ambiente propício à entrada
de novos trabalhadores no mercado de trabalho, incluindo o sexo feminino.
Com sua emancipação laboral e a conquista de direitos que lhes são inerentes, essa
condição tornou-se bem mais clara e evidenciada no nosso cotidiano, passando a estarem
inseridas na classe de trabalhadoras remuneradas, com níveis elevados de instrução. Todavia
comparada com trabalhadores homens, tem-se uma remuneração aquém destes. Sendo assim,
essa inserção é marcada por poucas mudanças.
A inserção da mulher no mercado de trabalho vem sendo acompanhado por elevado
grau de discriminação, não só no que tange à qualidade das ocupações que tem sido
criadas no setor formal como no informal do mercado de trabalho, mas principalmente
no que se refere à desigualdade salarial entre homens e mulheres. (PRIORE, p.11, 1997)

As mulheres que ocupam uma melhor posição no mercado de trabalho se apresentam
com níveis de escolaridades maiores e qualificação profissional. Para Falcão (2003), no Brasil, a
história da mulher referente ao mercado de trabalho, está sendo escrita com base
fundamentalmente, em dois quesitos: a queda da taxa de fecundidade e o aumento no nível de
escolaridade da população feminina.
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A participação da mulher nos ditames trabalhistas está consolidada, bem como os
impactos econômicos, pois é atualmente maioria na população economicamente ativa do país,
ocorrendo uma mudança nos valores sociais e econômicos.
Neste sentido a presente pesquisa visou analisar o processo de implantação do Programa
de Integração Nacional Mulheres Mil no bairro Capeloza – Município de Açailândia. Lançado pelo
Ministério da Educação, o Projeto Mulheres Mil tem por objetivo incluir na educação tecnológica,
até 2014, cerca de 100 mil mulheres de baixa renda, possibilitando/propiciando/buscando assim
uma melhor qualidade de vida, qualificação profissional, elevação da escolaridade de mulheres
com baixo poder aquisitivo, que recebem o auxílio da Bolsa-Família e estão cadastradas no
cadastro único do governo, de forma a possibilitar-lhe o ingresso/reingresso no mundo do
trabalho e proporcionar a elevação da escolaridade através da formação continuada, para
exercerem atividades que envolvam procedimentos técnicos com base nos arranjos produtivos
locais de cada comunidade atendida.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Quanto ao método escolhido optou-se pelo Histórico-dialético. Esta escolha se justifica
pelo fato desse método nos permitir compreender a realidade de determinados fenômenos a
partir das seguintes categorias: totalidade, contradição e mediação, com vistas a apreender o
objeto em sua integralidade, reconhecendo o seu processo histórico.
A pesquisa foi realizada com duas turmas do programa de qualificação na área de
alimentos, constituindo um universo de 50 alunas, onde a amostra compreende os resultados
dos objetivos propostos na realização do projeto.
Foi percebida a motivação das alunas em responder os questionários pois todas
colaboraram com a pesquisa realizada, o que possibilitou a constatação dos resultados para
efeito de análise. Utilizou-se de fontes bibliográficas existentes sobre a temática, bem como
documentos, leis, decretos e resoluções que tratam do estudo em questão.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Projeto Mulheres Mil foi desenhado a partir da observância das diretrizes do governo
brasileiro em torno da redução da desigualdade social e econômica de populações
marginalizadas e do compromisso do país com a defesa da igualdade de gênero.
Estruturado em torno dos eixos educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, o
projeto nasceu, em 2007, com o objetivo de promover a inclusão social e econômica de mulheres
desfavorecidas do nordeste e norte brasileiro, permitindo-lhes melhorar o seu potencial de mãode-obra, suas vidas e de suas famílias e comunidades a partir da oferta de cursos de formação
personalizados oferecidos pelo programa Mulheres Mil, com duração de dois a quatro meses,
que trouxeram em seus programas, além da capacitação na produção de alimentos, temáticas
como direitos e saúde da mulher, relações interpessoais, inclusão digital, entre outros. O projeto
trabalha o processo de emancipação dessas mulheres, que, cientes de seus direitos e
capacidades, podem se tornar sujeitos ativos na construção de um novo itinerário de vida,
galgando espaços cada vez maiores na sociedade e promovendo o desenvolvimento de sua
comunidade.
Neste sentido que o Projeto Mulheres Mil vem sendo implantado na Vila Capeloza.
Fundada em 1988, o bairro conta com aproximadamente 880 famílias, que vivem em situação de
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pobreza, convivendo com a falta constante de água na maioria das casas e ausência de
saneamento básico adequado, embora se observe que as ruas encontram-se bloqueteadas
(paralelepípedo). Várias famílias moram em condições subumanas, em casas de madeira
cercadas por lixo (ver figuras 9 e 10). Segundo o presidente da associação de moradores, já foram
realizadas diversas campanhas educativas relacionadas à poluição e ao lixo, mas a comunidade
mostra-se resistente à mudança de atitude quanto aos aspectos ambientais e sanitários
provocados por essa prática.
Foi relatado pelos moradores que antigamente a Vila sofria com altos índices de
criminalidade, principalmente por conta do uso de drogas e álcool entre os jovens, mas
atualmente esse quadro sofreu uma redução drástica devido a alguns projetos desenvolvidos
entre as crianças e adolescentes, mas nenhum voltado especificamente para as mulheres.
Com relação à realidade destas, observa-se que muitas são mães muito jovens e que a maioria
trabalha como diarista ou empregada doméstica, as demais só possuem renda advinda dos
programas sociais como o Bolsa Família, mas que apesar de tudo desejam melhorar de vida.
Um dos caminhos para essa mudança seria através da educação e capacitação
profissional, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. A idéia de oferecer
o curso na área de alimentos com seguimento na panificação, bolos e salgados surgiu a partir da
carência existente na Vila e na cidade como um todo de profissionais capacitados na área de
alimentos. A escolha por esta área se deu também pela disponibilidade de profissionais da área
no corpo docente do IFMA, na estrutura do laboratório e no arranjo produtivo local que conta
com uma bacia leiteira, frigoríficos e indústrias de alimentos. Sendo assim destacamos a
importância de analisar a implantação do programa em destaque no bairro Vila Capeloza e sua
importância na formação e qualificação profissional das famílias, através das mulheres.

Figuras 1 e 2 – Aula prática de fabricação de derivados do leite (queijo, iogurte e achocolatado)
Sendo assim, seguem abaixo os resultados obtidos e as considerações acerca dos mesmos.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

IDADE
20 a 25 anos

11%
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32 a 37 anos
38 a 43 anos
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0%

26 a 31 anos

44 a 49 anos
50 a 55 anos

Figura 3 – Idade

A respeito da idade 31% das alunas possuem entre 32 a 37 anos, sendo que 29% tem
entre 26 a 31 anos, 8% possuem entre 38 a 43 anos, 13% possuem 50 a 55 anos. Dessa forma
percebe-se que a maioria das participantes tem uma media de idade entre 20 a 55 anos estando
enquadrada dentro do perfil das mulheres atendidas pelo programa. Este busca atender as
mulheres em vulnerabilidade social que possuem uma renda mínima e não têm condições de
vida, a falta de escolaridade para serem inseridas no mercado de trabalho e conseguir uma
qualificação profissional devido ficarem muito tempo fora do ambiente escolar ou não terem a
oportunidade de estarem concorrendo no mesmo patamar com outras pessoas que tiveram a
mesma oportunidade.

RAÇA
17%

15%

Branca
Parda

6%
62%

Indigena
Negra

Figura 4 - Raça

Quando questionadas sobre sua raça, observou-se que na maioria das alunas, 62%,
responderam que são pardas e que compreendem a importância da formação profissional para
melhoria de sua vida e da família, portanto não se encontram alheias à apreensão de sua
essência no mercado profissional. Nesse sentido a Coordenadora Tatiana Oliveira dos Santos
ressaltou que esse fator é de total importância para o aprimoramento da disciplina e do curso,
uma vez que a partir do entendimento do seu potencial e de pertencimento elas podem
desenvolver as habilidades necessárias para um melhor aprendizado.
Em 1998, 45% das chefes de família brasileiras eram pretas e pardas, e nessa mesma
data, 14% tinham rendimentos inferiores a 1 salário mínimo. Na década analisada (90),
não foi apenas o aumento que caracterizou a mão-de-obra feminina, mas também
algumas significativas alterações em seu perfil. As trabalhadoras, que até o final dos anos
setenta, em sua maioria, eram jovens, solteiras e sem filhos, passaram a ser mais velhas,
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casadas e mães a partir dos anos oitenta. Na década seguinte, a atividade feminina
também aumenta, principalmente nas faixas etárias mais elevadas. Em 1998, a mais alta
taxa de atividade, superior a 66%, é encontrada entre mulheres de 30 a 39 anos e cerca
de 63% das de 40 a 49 anos também são ativas.(BRUSCHINI; LOMBARDI, 2001, p. 163)

ESTADO CIVIL
Viuvo

6%

11%

Divorciado

27%
8%

Casado
oficialmente

48%

Vive
amigavelmente

Solteiro

Figura 5 – Estado civil
Quando questionadas sobre o seu estado civil, 48% das alunas responderam que são
casadas oficialmente, mas que a grande parte dos maridos encontra-se desempregado ou
trabalhando sem carteira assinada, fazendo o que elas chamam de bico para sustentar a família.

ESCOLARIDADE
Analfabeto

0%
Fundamental
incompleto

32%
55%
9%
4%

Fundamental
completo

Médio incomplento
Médio completo

Figura 6 – Escolaridade
A respeito do grau de escolaridade verificou-se que 55% possuem Ensino Fundamental
Incompleto, 32% possuem o Ensino Médio Completo, 9% Fundamental Completo e 4% possuem
o ensino médio incompleto. Dessa forma percebe-se que a maioria das alunas não tem o ensino
fundamental completo o que necessita de estratégicas para que estas possam continuar
estudando, percebendo que aprender a aprender salienta a idéia que o conhecimento nunca é
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algo acabado e que toda experiência pode ser enriquecida, o que torna o aprendizado e
consequentemente o trabalho menos rotineiro à medida que o ensino consiga estimular esse
futuro profissional ao impulso da contínua aprendizagem ao longo da vida, no trabalho e
também fora dele.

Figura 7 – Rendimento médio segundo o sexo
Considerando as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que trabalham, o nível de
escolaridade é um diferencial e reflete no salário, como é possível comprovar a partir da análise
dos dados do IBGE (figura 7). No entanto, estas ainda tem que enfrentar pressões para
comprovar competência. Segundo Aguiar (2007), ainda que se dediquem mais aos estudos, há
uma grande discriminação contra as mulheres que trabalham fora, existe uma constante
necessidade de provar que são tão capazes quanto os homens. Dados do IBGE apontam uma
predominância das mulheres nas escolas.

Figura 8 - Moradia
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Quando questionadas sobre a moradia a porcentagem de alunas que moram em
casa própria é bem favorável (78%) poucas moram em casas alugadas, (10%) e cedidas
(8%) ou que vieram de outros fins (4%). No entanto, quando perguntadas sobre a
estrutura das moradias 60% responderam que moram em casas de alvenaria e 40%
responderam que suas casas são construídas de madeira sem estrutura e falta de
saneamento básico.

Figuras 9 e 10 – Exemplo de moradia e falta de saneamento básico.

RENDA FAMILIAR
6%

Somente uma
pessoa

28%
66%

Duas pessoas
mais de duas
pessoas

Figura 11 - Renda familiar
Para manter uma estabilidade financeira alguém tem que trabalhar para manter a casa,
principalmente uma casa que tem muitos componentes nem sempre somente uma pessoa vai
ser o suficiente para suster e amparar vejamos o exemplo de nossas alunas onde 66% tem
somente 1 pessoa para sustentar a residência, temos também 28%, situações onde 2 pessoas
ajudam nas despesas e uma pequena parte (6%) onde mais de 2 pessoas sustentam a casa.
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0%
0%

OCUPAÇÃO
Desempregado

21%

Trabalho sem
carteira assinada

79%

Trabalho com
carteira assinada
Autonomo

Figura 12 - Ocupação
Diante dos resultados apresentados, constatou-se que 79% das alunas entrevistadas
responderam que encontram-se desempregadas, 21% trabalham sem carteira assinada e
nenhuma com carteira assinada. Sendo assim, o programa novamente focaliza objetivo de
qualificação profissional e a geração de renda para mulheres atendidas. Convém assim dizer que,
o aprender a fazer no mercado de trabalho está caracterizado pela busca de experiências e
informações, na construção de um profissional capacitado para o mercado de trabalho, tentando
minimizar as desigualdades já existentes com relação aos homens. Essa condição desigual,
segundo Segnini, (2000, p. 77) é um fenômeno que não acontece apenas no Brasil.

FILHOS
0%

19%

Ate 3

10%

De 4 a 6
71%

Mais de 6
Sem crianças

Figura 13 - Filhos
Observa-se que 71% das entrevistadas responderam que tem até 3 filhos, enquanto 19%
responderam que não têm filhos e 10% responderam que têm entre 4 e 6 filhos. Nesse sentido
as entrevistadas salientaram que por conta de terem engravidado muito cedo ficou difícil a
continuidade dos estudos e do trabalho e que elas vêem no curso uma oportunidade de
qualificação profissional e melhoria de renda para a família.
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PROGRAMAS SOCIAIS
31%

13%

Bolsa escola

56%

Bolsa familia
Não participam

Figura 14 – Em quais programas sociais as crianças são atendidas?
Percebe-se que 69% das entrevistadas responderam que recebem benefícios do governo.
Os benefícios estão distribuídos entre Bolsa escola (13%) e Bolsa família (56%) e (31%) não
participam de programas do governo. Percebemos que os programas sociais do governo Federal
contribuem para renda famíliar e ajudam na alimentação da família.
4 CONCLUSÃO
Nos últimos anos o Brasil tem se destacado no campo educacional a partir da sua
relação com as instituições de educação profissional que tem reconhecido nelas um espaço
estratégico de qualificação da mão-de-obra, superando a visão de uma educação profissional e
tecnológica pautada na estrita necessidade do capital em busca de uma escola que priorize a
formação ampla e humana do cidadão produtivo.
Destacamos portanto o esforço da equipe e também as dificuldades enfrentadas na
implantação do programa Mulheres Mil no IFMA - Campus Açailândia, como relatou a
Coordenadora Tatiana Oliveira dos Santos. Embora tenhamos recebido um curso do governo
federal junto com os colleges canadenses, recebemos um montante no valor de 100 mil, destes,
R$ 70 mil reais são destinados à bolsa formação de 100 reais para cada aluna e os 30 mil
utilizamos para a compra do material no caso material permanente onde fizemos a montagem de
escritório de acesso pois elas tem que ter um anexo e um local de referência para que o instituto
possa estar recebendo essas mulheres.
O primeiro passo foi a sensibilização dentro da escola com os alunos com os próprios
professores, e com os servidores porque como em um programa diferenciado onde não esta
envolvida a parte financeira, não há retorno financeiro para quem trabalha dentro dele, então
uma das dificuldades foi justamente isso: convencer os professores para estarem ministrando as
aulas dentro do programa voluntariamente, porque hoje trabalhamos com o curso básico de
qualificação em alimentos com uma carga horária que foi muito extensa, de 360 horas que
contaram com aulas desde matemática, português e informática a auto-estima, técnicas de
conservação e produção de queijos, bolos e salgados.
Mesmo com tantas dificuldades podemos destacar que o Programa Mulheres Mil alcança
uma concentração setorial, regional e institucional por meio da melhoria do acesso de mulheres
à educação e ao mundo do trabalho, promovendo, assim, o crescimento humano, com a
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melhoria das condições de vida sociocultural e econômica e governança de suas comunidades,
conforme se transformam em cidadãs, social e economicamente emancipadas.
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RESUMO
O CNPq como agência auxiliar no desenvolvimento de
educação financia o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica, que teve em 2012 sua primeira
execução no Instituto Federal do Amapá, que por meio
de processo seletivo regido por edital proporcionou a
acadêmico de Licenciatura em Informática explorar o
processo de ensino‐aprendizagem de conceitos e
práticas de segurança da informação. Com o surgimento
diário de novas técnicas e tecnologias proporcionadas
pela amplitude que a informática atingiu na sociedade
contemporânea, o sistema educacional não pôde se
manter aquém dos novos recursos disponibilizados para
o avanço de suas metodologias de trabalho. Com o

intuito de avaliar o ensino‐aprendizagem do eixo
tecnológico na educação brasileira visamos neste
projeto uma análise curricular dos cursos de Ensino
Médio e Superior dos Institutos Federais de Educação,
que retornou um cenário preocupante: no ensino médio
poucas são as unidades de ensino que se preocupam
com o tema da pesquisa e o ensino superior dedica‐se
em maioria ao estudo conceitual estrutural e físico
(hardware), levando‐nos a preocupação com os
métodos utilizados e assinalar maior importância a
formação continuada e/ou políticas públicas mais
eficientes.

PALAVRAS‐CHAVE: Segurança, educação, ensino‐aprendizagem, informação, reflexão.

DIGITAL EDUCATION: THREATS VIRTUAL VS. INFORMATION SECURITY, ONE OF SCIENTIFIC
RESEARCH INITIATION
ABSTRACT
The agency CNPq as assist in developing
education funding the Scholarship Program for Scientific
Initiation , which had its first performance in 2012 at the
Federal Institute of Amapá , which through a selection
process governed by notices provided the academic
Bachelor in Computer explore teaching‐ learning
concepts and practices of information security . With the
daily emergence of new techniques and breadth offered
by the hit computer technologies in contemporary
society , the educational system can not be maintained
below the new features available to advance their work
methodologies . In order to evaluate the teaching and

learning of the technological hub in Brazilian education
we aim in this design a curriculum analysis of the
courses of Secondary and Higher Federal Education ,
which returned a worrying scenario : in high school
there are few teaching units that care about the topic of
research and higher education engaged in most
structural and physical ( hardware ) conceptual study ,
leading us to concern about the methods used and most
important point to continued and / or more efficient
public policy formation.

KEY‐WORDS: Security, education, teaching and learning, information, reflection.
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EDUCAÇÃO DIGITAL: AMEAÇAS VIRTUAIS VS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, UMA PESQUISA
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, fomentado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, e promovido no Instituto
Federal do Amapá – IFAP ofertou no ano de 2012, com regulamentação formalizada em edital de
seleção, uma bolsa para cada curso de nível superior presente na instituição, conforme o disposto
pela agência financiadora, o bolsista selecionado tem um prazo de um ano para pesquisar e
apresentar seus resultados. Dessa forma, em outubro de 2013, as três pesquisas contempladas
com financiamento foram apresentadas durante a I Jornada de Iniciação Científica do IFAP. Este
trabalho é de autoria de bolsista contemplado no referido processo e visa demonstrar o trabalho
produzido pelo acadêmico de Licenciatura em Informática.
Permitindo‐nos, então, iniciar a explanação recordando e tratando um pouco de história:
na Grécia antiga, Sócrates utilizava de um método de ensino hoje conhecido como maiêutica,
onde podíamos observar questionamentos por parte do “professor”, a partir das quais o discípulo
chegava ao conhecimento que ele próprio produzia pela reflexão estimulada; atualmente
presenciamos massivamente aulas nas quais alunos são interrogados após uma aula teórico‐
expositiva ou prática daquilo que será sua formação profissional, fato notado principalmente em
aulas técnicas, nas quais os alunos são levados a repetir as referências já aceitas como corretas,
contudo, os aprendizes nem sempre concebem respostas reflexivas, mas sim reflexos, indícios de
uma educação que não se compromete com o homem sujeito, como adverte Paulo Freire.
Não se tratando de expor ou defender metodologias de ensino, é notório que as técnicas e
a tecnologia evoluíram muito desde a antiguidade. Entenda‐se aqui por técnica o método
utilizado para atingir determinado fim, e tecnologia o estudo analítico que visa o
desenvolvimento das técnicas.
O século XX especialmente foi marcado por um desenvolvimento acelerado das
tecnologias em eletroeletrônica, deixando marcos históricos com o avanço dos recursos
comunicacionais. A servir de exemplo: a popularização dos computadores pessoais e o
surgimento da Internet. Carneiro (2002) diz que após a década de setenta ocorreu uma mudança
no modo de pensar sobre o computador não somente como uma ferramenta para fins militares e
bélicos, o que promoveu os impulsos iniciais de situações sociais de fazer‐ensinar‐a‐fazer,
impulsos esses esclarecidos por Brandão (2007) como intrínsecos e primitivos ao processo de
educação. Com isso, o sistema educacional não pôde se manter alheio as novas habilidades e
competências exigidas.
No Brasil, grandes projetos governamentais foram implantados na tentativa de otimizar o
processo ensino‐aprendizagem, Brito (2007) lembra entre estes nos anos de 1980 à 2000 os
projetos: EDUCOM, o FORMAR e PRONINFE. Contudo, é pertinente perguntar‐se se tais projetos
visavam melhorias no âmbito do ensino‐aprendizagem ou apenas o saber utilizar dos educandos.,
pois nota‐se uma demora demasiada para produção de ações após a elaboração teórica dos
mesmos, acarretando em descredito, e mesmo considerando uma elaboração teórica repleta de
boas legislações democráticas, participativas e preocupadas com o desenvolvimento pleno do
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individuo, o histórico de apoio financeiro por parte do governo a essas políticas não é favorável a
sua constituição como um todo, efetivando suas funções de modo precário ou sendo limitadas e
até mesmo encerradas. Exemplificando ainda alguns déficits de elaboração e práticas das políticas
voltadas para a informática educacional: “Na década de 90 surge a Internet, e a ausência de
planejamento para sua utilização compromete a uso eficaz da mesma no currículo nacional” texto
utilizado pelo próprio Plano Curricular Nacional.
Não podemos esquecer o ressaltar de Gatti (apud BRITO, 2007) em relação às novidades
na educação, que diz: “...quando uma inovação surge no horizonte dos educadores, observa‐se
em alguns deslumbramento em função das possibilidades aventadas por essas inovações, e em
outros, ceticismo crônico...”, o que torna o educar de novas concepções ainda mais conturbado,
já que ensinar algo do qual se discorda ou ainda se luta para aprender torna‐se um processo
penoso a tal educadores que empregam uma visão ceticista.
Estamos imersos na chamada sociedade do conhecimento, na era da tecnologia e da
informação, em uma sociedade mais dinâmica, interativa, não‐linear, pragmática e rápida, onde
tudo é acessível pela tela do computador que também guarda perigos, mas ainda assim é uma
sociedade de desníveis, onde muitos tem acesso as tecnologias emergentes de imediato e desde
pequenos, e muitos não a tem facilmente ou somente a partir de certa idade, portanto, não seria
correto considerar o acesso a tecnologia uma verdade unanime, contudo, a quantidade de
recursos gerados pelo desenvolvimento tecnológico faz com que a mesma esteja presente em
todos os setores sociais. Por esta razão, Bastos (apud BRITO, 2007) afirmar ser vital seu estudo.
O impacto causado pela informática na forma de comunicação e transmissão de
informações (que mais tarde podem tornar‐se realidade tecnológica industrial, ou dar acesso a
um sistema físico econômico e até não menos importante: podem denegrir a imagem pessoal de
usuários) transformaram‐nas em um bem que necessita de proteção. Não somente esses fatores
contribuem para uma maior preocupação com os conteúdos virtuais, pois não somente a
transmissão de dados é uma forma de captação dos mesmos, com o advento das redes sociais,
estas devendo ser entendidas como uma extensão das relações cotidianas, o acesso a
informações pessoais que são divulgadas livremente ficou muito mais fácil, pois não
necessariamente um usuário é aquilo que aparenta ser, podendo ser perfis falsos apenas para
captação desses ativos hodiernos.
Igualmente necessita‐se zelar pela segurança de um bem, passou‐se a necessitar a
segurança de algumas informações. Setzer (apud SILVA, 2009) caracteriza informação como uma
abstração informal, que representa algo significativo para alguém através de textos, imagens,
sons, entre outros. Como informações idênticas podem transitar em ambientes
caracteristicamente diferentes, a necessidade de níveis de segurança diferentes também existem.
Dessa maneira, convivemos com inúmeras ameaças virtuais e desníveis de conhecimento
por parte das diferentes camadas de usuários. Muitas dessas ameaças são facilmente perceptíveis
e outras amplamente divulgadas, todavia, o próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br,
por meio do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil –
CERT.br, promoveu o desenvolvimento da Cartilha de Segurança para Internet, reconhecendo a
necessidade de divulgação e estudo da área da segurança, onde são reunidas informações de
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como se proteger de grande parte das formas de ameaças, onde também é alertado que os
passos demonstrados não devem ser os únicos, já que a cada dia novas formas de ameaças
surgem.
Nota‐se com isso, que a indústria da informação torna‐se importante no contexto
contemporâneo, e como na educação as mudanças não ocorrem de forma tão rápida como na
tecnologia é gerado um distanciamento entre o estudado e o praticado, dessa maneira, por
muito tempo permaneceu e para muitos ainda permanece inexplorada a área de segurança da
informação, pois não é mantendo um antivírus atualizado que nos mantemos afastados de todas
as ameaças virtuais presentes e mesmo essa prática ainda não é completamente compreendida
por todos os usuários finais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da pesquisa propôs‐se uma analise das ementas curriculares dos
cursos da área de tecnologias e comunicação da rede de Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia – IFECT’s, para tanto, foi necessário produzir uma generalização e aglutinação de
conceitos, propiciando dessa maneira uma visão holística do contexto estudado, dimensão esta
desejada e requerida para que a proposta deste trabalho fosse atingida. Não obstante, não
podemos esquecer que quaisquer que sejam as propostas e métodos utilizados, o desenrolar de
uma pesquisa que venha propor um campo tão amplo de estudo é delicado e deve ser comedido
em seus resultados, tendo em face que a amplitude gerada deve ser passível de transporte e
adequação as características e necessidades regionais e limítrofes, principalmente ao tratarmos
de um país tão vasto territorialmente como o Brasil, no qual diversas culturas colonizadoras
convivem.
A proposta desse estudo parte de uma análise curricular dentro dos níveis de ensino
médio e superior, comportados pela rede nacional dos Institutos Federais. Todo o material
utilizado para analise foi coletado utilizando um recurso aqui citado como primordial e ponto de
partida para reflexão sobre seu uso, a rede mundial de computadores, a Internet, por meio da
qual torna‐se possível o acesso aos sites institucionais de cada unidade estadual dos Institutos
criados de acordo com a Lei 11.892/2008. Algumas páginas disponibilizam cópias digitais dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC’s, porém, percebemos a possibilidade de defasagem de
algumas informações, buscando a qualidade da pesquisa, correspondência eletrônica foi
encaminhada aos responsáveis pela coordenação de cada curso nos respectivos campus de
interesse, meio este pelo qual também foram adquiridos muitos dos materiais para analise.
Em algumas ocasiões pela falta de respostas ou pelos materiais disponibilizados terem
sido apenas as matrizes curriculares, nas quais não constam as ementas que são umas das
constituintes de interesse dos objetos em estudo, buscou‐se duplicar o material obtido de outro
campus dentro de um mesmo estado ou região, vista que as diferenças regionais foram tomadas
como fator gerador de distúrbios analíticos.
Para complementar as informações e obter maior nível de integração entre as mesmas,
foram verificados os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Catalogo Nacional de Cursos Técnicos, a
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, bem como material digital do CGI.br.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os vinte e sete Institutos Federais com os quais foram possível estabelecer
comunicação, três deles não possuem cursos superiores voltados apara área tecnológica da
informação e/ou comunicação, e apenas seis ofertam Licenciaturas voltadas a estas áreas, sendo
três em Computação, nos estados da Bahia, Pará e Tocantins, e três em Informática, nos estados
do Amapá, Piauí e Rio Grande do Norte. Todas as instituições contam em algum campus com
cursos de ensino médio voltado para a área em estudo. Para analise, foram considerados oitenta
e dois projetos pedagógicos dos diferentes estados, entre níveis superior e médio de ensino.
Sendo trinta projetos pertencentes as graduações e cinquenta e dois a cursos técnicos integrados
ao ensino médio.
Em observância aos parâmetros curriculares nacionais, o ensino da informática só é
constante a partir do ensino médio, no qual consta o desenvolvimento de competências e
habilidades relacionadas ao manuseio dos equipamentos, notou‐se que no referido documento
não consta a inserção de conceituação ou reflexão sobre os perigos decorrentes do uso
indiscriminado da tecnologia por parte da comunidade em formação.
Vale ainda ressaltar que tal estudo foi feito apenas com análise curricular das Instituições
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, um escopo pequeno se comparado com a rede de
ensino municipal e estadual, dais quais os recursos nem sempre são suficientes para o
investimento e manutenção em recursos destinados ao ensino de informática.
Na tabela 1 é possível observar e analisar uma matriz curricular genérica, montada a partir
da seleção das componentes curriculares mais comuns em todo território nacional nos campus
dos Institutos. Nota‐se em tabela a falta de componentes relacionadas à segurança da
informação, contudo, em alguns campus tal componente é integrante do plano pedagógico,
todavia, o número de registro dessas componentes é inferior ao registro das demais. Como a
construção da tabela genérica foi efetivada por meio de uma analise quantitativa e não
qualitativa, os dados obtidos não podem ser tomados como validade e realidade nacional, mas
sim como uma representatividade da maioria.
Considerável de ressalte, os cursos mais comuns ao nível médio integrado em informática
são citados no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, entre eles: Técnico em Informática,
Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática e Redes de Computadores;
ainda segundo o Catálogo que cita alguns componentes que podem ser trabalhadas dentro dos
cursos listados, apenas o curso de Redes de Computadores possui recomendação de inclusão de
componente relacionada à segurança da informação, porém, conforme análise, grande parte das
referências a essa componente decorrem de outros cursos, onde são explorados em forma de
conceituação e teoria, não aliando, muitas vezes, a prática.
Os Institutos Federais possuem modalidade de ensino integrada, onde geralmente os
cursos de ensino médio são prolongados em um ano, dessa forma, optamos por fazer a
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demonstração dividida em quatro anos letivos, cada um contendo três componentes curriculares,
numero médio de ocorrência de disciplinas técnicas em relação aos outros eixos de ensino.
Tabela 1 – Matriz Curricular genérica das componentes do Ensino Médio.
Ano I
Introdução a Computação
Algoritmos e Linguagem de Programação
Sistemas Operacionais
Ano II
Introdução a Redes de Computadores
Banco de Dados
Estrutura de Dados
Ano III
Linguagem de Programação Orientada a Objetos
Arquitetura e Organização de Computadores
Instalação e Manutenção
Ano IV
Engenharia de Software
Sistemas Operacionais de Rede
Desenvolvimento Web
Fonte: Dados obtidos durante a pesquisa

Para o ensino superior foi desenvolvido também tabela como demonstrativo genérico das
componentes curriculares que compõem o plano de ensino. No caso especifico do ensino
superior, alguns cursos possuem maior numero de semestres, por essa razão, escolheu‐se
redistribuir algumas das componentes que apresentavam isolamento em relação ao numero de
vezes que estavam presentes em outros períodos em diferentes planos pedagógicos, prevaleceu
dessa forma a construção de um modelo genérico com oito semestres (maior numero verificado
de períodos existentes nas graduações em licenciatura) e uma análise quantitativa. Possibilitando
uma melhor estruturação para emissão de parecer.
Para o desenvolvimento da matriz genérica correspondente a uma graduação, foram
necessárias maiores interligações de conceitos relacionados aos nomes das componentes, pois
muitas possuem termos diferentes para nomear a mesma estrutura ementaria. Dessa forma
optamos por uma abordagem de nomes duplos para algumas das componentes, pois conforme
análise por mais que o entendimento etimológico de cada palavra torne‐as diferentes, a
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finalidade para o curso como um todo será a mesma, já que possuímos certo número de iguais
objetivos em cada um dos cursos estudados.
Tabela 2 – Matriz Curricular genérica das componentes do Ensino Superior.
1º Semestre
Introdução a Informática/Computação
Introdução a Algoritmos e Programação
Introdução a Sistemas de Informação
Fundamentos de Sistemas Operacionais
Fundamentos de Redes de Computadores
2º Semestre
Estrutura de Dados
Arquitetura e Organização de Computadores
Fundamentos de Banco de Dados
Linguagens de Programação
Desenvolvimento/Construção de Páginas Web
3º Semestre
Modelagem e Implementação de Bando de Dados
Linguagem de Programação Orientada a Objetos
Infraestrutura e Gerência de Redes de Computadores
Laboratório de Sistemas Operacionais
Analise e Gerência de Projetos de Sistemas
4º Semestre
Desenvolvimento de Sistemas
Interface Homem‐Computador
Engenharia de Software
Sistemas Elétricos e Digitais
Linguagem de Programação Orientada a Objetos II
5º Semestre
Inteligência Artificial
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Desenvolvimento para Aplicativos Móveis e Sem Fio
Sistemas Distribuídos
Tópicos Especiais da Informática
Gerenciamento e Serviços de Softwares
6º Semestre
Laboratório de Engenharia de Software
Gestão de Sistemas da Informação
Linguagem de Programação Web
Qualidade e Testes de Softwares
7º Semestre
Programação e Manutenção em Redes de Computadores
Tópicos Avançados em Informática
Computação Gráfica
Sistemas Embarcados
8º Semestre
Segurança e Administração de Redes
Ética, Comunidade e Informática
Legislação para Informática
Auditoria em Redes
Fonte: Dados obtidos durante a pesquisa

Percebemos quantitativamente que durante o ensino médio não há ainda grande difusão
de componentes que trabalhem de maneira discutida, critica ou reflexiva os alunos em relação ao
uso das tecnologias, fato este que ocorre em menor intensidade no ensino superior, pois a
maioria dos cursos já traz integrados aos seus currículos a proposta da discussão sobre a
importância da segurança das informações que possuímos/geramos, contudo, com foco
direcionado em grande parte ao tratamento de redes de computadores e hardware.
Importante citar ainda, que a concentração das componentes de qual trata este artigo no
oitavo semestre não deu‐se por uma vontade de expressar o resultado obtido, e sim resultou da
concentração das mesmas durante os períodos explicitados, tal ocorrência é notada ao
analisarmos que em maioria das citações contabilizadas ocorrem em cursos que são compostos
pela estrutura semestral acima demonstrada.
CONCLUSÃO
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É perceptível que não há apenas uma forma ditatorial de nos comunicarmos, a leitura e a
escrita não são privilégios de uma minoria, porém, a tecnologia proporcionou uma amplitude
muito maior e diferentes formas de se fazê‐lo. Todas elas estão inclusas no âmbito digital, que
não erradica ou sobrepõe‐se sobre as formas passadas de comunicação, apenas as resignifica, em
um processo no qual essas novas tecnologias fortificam‐se a medida que englobam as passadas e
a realizam com maior facilidade.
As facilidades criadas pela rede mundial de computadores fizeram surgir um novo termo:
o ciberespaço, que conforme Britto (2009) compreende a uma nova dimensão que emerge com a
digitalização do simbólico e sua circulação através da rede mundial de computadores e de tantos
outros mecanismos tecnológicos que vão interagindo com as dimensões preexistentes e gerando
novas lógicas e formas de relação cultural.
O ciberespaço por esse olhar, que o coloca como nova dimensão possível de comportar
toda cultura de um povo, somado ao dinamismo social criado pelo mesmo, findam em medidas
paliativas de tentar‐se uma conscientização das massas em relação a suas ações dentro dessa
nova sociedade emergente que presenciamos, por esta razão, parafraseando Barbu (apud FREIRE,
2011) o homem terá de usar “cada vez mais funções intelectuais e cada vez menos funções
puramente instintivas e emocionais” para que seja sujeito de sua história e não sirva apenas
como replicador de tendências copiadas de outros culturas, fazendo a sua por menor.
Ainda que os currículos superiores em sua maioria comportem uma resposta positiva a
preocupação do tema aqui abordado, é necessário um estudo para avaliar se esta resposta se
torna equivalente para os demais níveis de ensino, pois apenas uma pequena parcela da
população tem acesso a universidade ou equivalente. Ainda são necessários incontáveis esforços
e preocupações para com os cursos de Formação Inicial e Continuada, Ensino de Jovens e
Adultos, PRONATEC, Mulheres Mil, Subsequente, Concomitante e várias outras formas de
educação que são incentivadas pelo governo, além de atenção a própria rede estadual e
municipal, para que não sejam minimizadas em suas capacidades de reflexão na hora do uso e
aprendizagem dos recursos tecnológicos atuais.
Sobre a educação tecnológica Grinspun (2009) coloca que em termos de uma educação para viver
a era tecnológica há que se pensar sobre valores subjacentes ao individuo que pode criar, usar,
transformar as tecnologias, mas não pode se ausentar, nem desconhecer os perigos, desafios e
desconfortos que a própria tecnologia pode trazer. É necessário além do conhecimento prático, o

saber utilizar dos recursos de maneira reflexiva e compromissada com os direitos dos demais
sujeitos que compõem a sociedade.
Ressalto aqui que o trabalho apresentado não se trata de lutar ou defender a modificação
imediata do currículo nacional como necessária a comunidade, e sim trata de uma constatação,
com tons de preocupação, de uma característica social advinda dessa nova cultura globalizada,
que tornou‐se parte intrínseca do processo de endoculturação dos povos e que precisa ser
reparada, seja por meio de investimento em capacitação dos nossos docentes, pela promoção de
campanhas de conscientização ou quaisquer meios entendidos como eficientes para a resolução.
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RESUMO
Atualmente, as rápidas transformações sociais impõem
aos docentes novos ritmos e dimensões à sua prática
docente. Em prol do processo de ensino e
aprendizagem, é necessário que o docente esteja em
permanente estado de aprendizagem e de adaptação,
apropriando‐se de meios e métodos que insiram esses
novos conhecimentos no ambiente didático. Caso
contrário, o discente estará em desvantagem de frente
às necessidades exigidas ao se inserir nessa nova
sociedade. Desta forma, o referido artigo visa
apresentar os resultados de uma pesquisa‐ação,
realizada em 2013, com alunos do segundo ano do curso
de secretariado do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR). A pesquisa visou
confrontar o aluno com uma determinada situação‐
problema a fim de criar um ambiente que o
proporcionasse uma aprendizagem significativa. De

forma interdisciplinar, foram desenvolvidas atividades
relacionando as seguintes disciplinas: Biologia, Gestão
secretarial II, Geografia, História e Matemática. A
culminância das atividades se deu na III Exposição do
Secretariado (EXPOSSEC) realizada no Campus Boa Vista
(CBV) do IFRR. O trabalho partiu da observação do
cotidiano nas salas de aula, das reuniões realizadas pela
coordenação do projeto, bem como da exposição dos
trabalhos desenvolvidos por todas as disciplinas
envolvidas. Verificamos que a atividade proposta
permitiu novas aprendizagens; deu um sentido mais
amplo às práticas de sala de aula; envolveu os
responsáveis de discentes; os discentes demostraram
polivalência e criatividade na exposição dos conteúdos;
os alunos foram corresponsáveis pela própria
aprendizagem.

PALAVRAS‐CHAVE: Interdisciplinaridade, Educação, EXPOSSEC.

III EXHIBITION SECRETARIAT IN IFRR‐MH: SCENARIO OF INSPIRATION FOR INTERDISCIPLINARY
KNOWLEDGE CONSTRUCTION BUILDER
ABSTRACT
Currently , the rapid social changes require teachers to
new rhythms and dimensions to their teaching practice .
In support of the teaching and learning process , it is
necessary that the teacher is in a permanent state of
learning and adapting , appropriating means and
methods to insert these new knowledge in the learning
environment . Otherwise , the student will be at a
disadvantage facing the needs required when entering
this new society. Thus , this Article aims to present the
results of an action research , conducted in 2013 , with
students of the second year of the Federal Institute of
Education , Science and Technology of Roraima ( IFRR )
secretariat. The research aimed to confront the student
with a particular problem situation in order to create an
environment that would provide a meaningful learning .

An interdisciplinary way , activities were developed
relating the following subjects : Biology , secretarial
Management II , Geography , History and Mathematics .
The culmination of the activities took place at the Third
Exhibition of the Secretariat ( EXPOSSEC ) held at
Campus Boa Vista (CBV ) of IFRR . The work was based
on the observation of daily life in classrooms , meetings
held by the project coordination as well as the exhibition
of the work of all disciplines involved . We verified that
the proposed activity allowed new learning ; gave a
broader practices of the classroom sense ; involved the
heads of students; the students demonstrated versatility
and creativity in the description of contents; students
were jointly responsible for their own learning .

KEY‐WORDS: Interdisciplinarity, Education, EXPOSSEC.
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III EXPOSIÇÃO DO SECRETARIADO NO IFRR‐CBV: CENÁRIO DE INSPIRAÇÃO PARA A
COSNTRUÇÃO INTERDISCIPLINAR DO CONHECIMENTO

INTRODUÇÃO
É certo que os educadores enfrentam o desafio de interpretar as dinâmicas sociais atuais
e criar modelos pedagógicos adequados que correspondam a realidade do ensino em sala de
aula, porém, mais do que isso, terão que ultrapassar barreiras que se traduzem em sua própria
postura frente a essas possibilidades, exigindo de si próprio uma maior sensibilização,
derrubando preconceitos, questionando fundamentos e sua função no processo de ensino. Como
afirma Fazenda (1999), “Além de uma atitude de espírito, a interdisciplinaridade pressupõe um
compromisso com a realidade”.
Atualmente, as rápidas transformações sociais impõem aos docentes novos ritmos e
dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É necessário estar em permanente estado de
aprendizagem e de adaptação ao novo, sendo os professores os responsáveis pelas inserções
desses novos conhecimentos. Caso contrário, o aluno estará em desvantagem de frente às
necessidades exigidas ao se inserir nessa nova sociedade.
Este trabalho tem por objetivo principal analisar como foram desenvolvidas as atividades
propostas pelas disciplinas de Biologia, Gestão secretarial II, Geografia, História e Matemática na
III Exposição do Curso Técnico em Secretariado‐EXPOSSEC, que foi realizada no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, em uma perspectiva interdisciplinar. O trabalho
partiu da observação do cotidiano nas salas de aula, das reuniões realizadas pela coordenação do
projeto, bem como da exposição dos trabalhos desenvolvidos por todas as disciplinas envolvidas.
Aliada à teoria e aos recursos disponíveis para o desenvolvimento do projeto, buscou‐se
refletir sobre as experiências docentes e os resultados obtidos foram utilizados como recurso
didático inovador no processo de ensino aprendizagem, frente à nova conjuntura de nossa
sociedade.
Esse projeto foi fomentado pelo Programa Institucional de Desenvolvimento de Projetos
de Práticas Pedagógicas Inovadoras do IFRR – INOVA, destinado aos docentes do ensino técnico e
ensino superior que visa estimular e apoiar Práticas Pedagógicas Inovadoras que contribuam para
o aperfeiçoamento do processo ensino‐aprendizagem e melhoria da qualidade da educação.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi organizada de acordo com os princípios da pesquisa‐ação. Essa linha de
investigação foi criada, segundo Serrano (1194) por Kurt Lewin. Pretendíamos com esse tipo de
investigação, pesquisar as relações sociais e alcançar transformações em atitudes e
comportamentos dos indivíduos. A partir dos trabalhos de Lewin se ganha espaços nos meios
acadêmicos, com formação de várias correntes. Contudo, André (2003, p.33) resume que “em
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todas as correntes, a pesquisa‐ação envolve sempre um plano de ação, plano esse que se baseia
em objetivos, em um processo de acompanhamento e controle da ação planejada e no relato
concomitante desse processo”.
Na linha de pensamento da pesquisa‐ação, o plano de ação preestabelecido pelos
pesquisadores estava bastante flexível. Essa característica da pesquisa‐ação, de acordo com
Thiollent (2007, p. 51), ao contrário dos outros tipos de investigação, não necessariamente deve
possuir fases rigidamente ordenadas. Essa flexibilidade do plano de ação nos possibilitou
ampliara intervenção didática, ajustando‐o sempre quando necessário.
Deste modo, em termos práticos, sem torná‐lo exaustivo, montamos o seguinte roteiro
sugerido por Thiollent (2007): fase exploratória; o tema da pesquisa; a colocação dos problemas;
o lugar da teoria; hipóteses; seminário, campo de observação, amostragem e representatividade,
coleta de dados, aprendizagem, saberes, plano de ação e divulgação externa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Partindo do tema gerador – Empreendedorismo, Marketing e Mercado de Trabalho – as
turmas foram divididas em 10 grupos, entretanto, neste artigo serão apresentados os resultados
das disciplinas de Matemática e Gestão Secretarial II.
Em relação a disciplina de matemática foram realizadas duas atividades: “Logosmática”
com a turma 13621 e “Matemática para surdos: quando o silêncio importa” com a turma 13622.
Propostos pelos estudantes, a partir do tema gerador, os títulos acima se justificam pelo
conhecimento prévio de cada aluno componente dos grupos. Podemos perceber a criatividade
dos alunos na exposição dos trabalhos. As figuras 1ª e 1b destacam a organização dos estandes
relacionados a disciplina matemática.
A organização do estande, “Logosmática”, pode ser parte dela conferida na figura 1a. As
sete alunas que integraram o referido estande foram: Alessandra Moura, Liliane Dantas, Lígia
mariana, Danielle Silva, Thaynara Santos, Leila Miranda e Ana Clara. A imagem 1b mostra a
organização do estande “matemática para surdos: quando o silêncio importa”. Podemos
perceber do lado direito do estande, a explicação da trigonometria aplicada ás técnicas de
maquiagem, técnicas para aumentar os olhos, afilar o nariz, corrigir o rosto, entre vários outros
truques A figura quatro, por exemplo, mostra o estande como um todo. A equipe convidou um
interprete para colaborar na exposição.
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Figura 1a – Estande Logosmática.

Figura 1b: Estande “Matemática para surdo:
quando o silêncio importa”

Na atividade didática “Logosmática”, os alunos justificaram a escolha do conteúdo que
estávamos trabalhando da seguinte maneira:
o raciocínio lógico é uma ferramenta indispensável na execução das atividades cotidianas
de um profissional de secretariado, pois, esta exige tomada de decisões rápidas e
eficientes, pautada em um pensamento criativo e estratégico. Desta maneira, este
raciocínio contribui diretamente para o desenvolvimento de tarefas de forma mais
interativa, dinâmica, com menos tempo, contribuindo para a resolução de problemas e
desafios ao longo da sua vida profissional. (caderno de bordo dos alunos).

Podemos perceber nos trabalhos dos discentes ao desenvolver a atividade supracitada os
seguintes conteúdos:
a) Conteúdos conceituais: Raciocínio lógico (Motivar o interesse e a curiosidade;
Ampliar o raciocínio lógico; Propor resoluções de problemas estimulando a discussão
e o uso de estratégias; Desenvolver antecipação e estratégia; Desenvolver a
criatividade; Melhorar a interpretação de texto; Propor idéias criativas; Melhorar a
percepção; Aumentar a atenção e a concentração; Trabalhar a ansiedade; Praticar
suas habilidades; Melhorar o relacionamento entre pessoas; Estimular a
autoconfiança na realização de desafios).
b) Conteúdos procedimentais: formação do grupo, montagem do local e do calendário
de reuniões, divisão das tarefas, escolha das atividades, jogos, layout do estande,
lembrancinhas, recepção, arrumação dos estandes, entre outras.
c) Conteúdos atitudinais: esforço em preparar uma exposição atraente para o público,
em que os visitantes pudessem se prender nas demonstrações das atividades, tirando
delas proveitos para sua vida profissional, atento desde suas vestimentas, como
também, arrumação dos materiais, slogan, logotipo, folder, cores dos recursos,
orientação para o estande e avaliação dos professores e convidados, com premiações
para quem respondesse os desafios.

Na atividade “Matemática para surdos: quando o silêncio importa”, o conteúdo escolhido
por conveniência foi o de trigonometria, era o conteúdo que estava sendo trabalhado desde o
segundo bimestre, então eles se sentiram confortável em abordá‐lo. No entanto, no decorrer dos
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trabalhos encontram dificuldades em aplicá‐los às atividades profissionais. Os membros do grupo
eram Ruth, Sabrina, Caroline e Radashe. Pela vivência de Sabrina com LIBRAS em sua igreja,
sentia muito realizada em contribuir com esse conhecimento. E a vivência de Caroline com
modas e maquiagens, nasce dessas duas ideias o subtema para o trabalho no estande.
Neste estande podemos perceber os seguintes conteúdos:
a) Conteúdos conceituais: Trigonometria (ângulos e funções trigonométricas).
b) Conteúdos procedimentais: montagem do local e calendário de reuniões, divisão das
tarefas, escolha das atividades, jogos, layout do estande, lembrancinhas, recepção,
arrumação dos estande, visitas ao setor de atendimento ao público com “portadores”
de necessidades especiais, preparação dos banners, entre outras atividades.
c) Conteúdos atitudinais: esforço em preparar uma exposição atraente para o público
surdo, preocupando‐se com intensidades das cores (usaram uma fórmula
trigonométrica que descrevia a intensidade das cores), atividades que envolviam o
entendimento do público surdo, imagens utilizadas, apresentar um conteúdo de que
é possível ser secretário, fazer um curso de secretariado sendo surdo, atento desde
suas vestimentas, como também, arrumação dos materiais, slogan, logotipo, folder,
cores dos recursos, orientação para o estande e avaliação dos professores e
convidados.

Quanto à disciplina de Gestão Secretarial II, os temas abordados nos estandes foram:
“Vestimenta para o mundo do trabalho e entrevista de emprego”, com a turma 13621 e
“Etiqueta Social e profissional”, com a turma 13622. Para construção dos trabalhos dos estandes
(figura 2) foram realizadas reuniões de planejamento e definiram‐se as atividades de pesquisas
necessárias à elaboração das atividades.
As alunas construíram um projeto para definir os objetivos, prazos, métodos e
principalmente, como elas iriam apresentar os temas de forma dinâmica e interativa, de modo
que o público também conseguisse interligar os temas abordados e perceber que a construção
do perfil profissional de qualquer pessoa perpassa pela visão holística dos conhecimentos. Dessa
forma, as alunas também foram instigadas a transcenderem os conteúdos da sala de aula.
O grupo da turma 13621, composto pelas alunas: Karolayne Pabline, Liliana Silva, Tarcys
Matos, Giovanna Corrêa, Jainny Silva, Jeane Moojen e Lizângela Peres, montou no estande dois
espaços. Um para trabalhar questões de vestimenta, onde as alunas fizeram exposição de
roupas, pequenos vídeos e cartazes com dicas sobre como se vestir para o trabalho e outro com
um espaço reservado para que o público participasse de simulações de entrevista de emprego.
Ao final da simulação, o participante recebia feedback sobre o que foi positivo em sua entrevista
e também recebia um folder com explicações sobre postura e construção do currículo
profissional.
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Figura 2: Estandes da disciplina Gestão Secretarial II
Ao longo dos trabalhos dos discentes ao desenvolver a atividade supracitada foram
desenvolvidos seguintes conteúdos:
a) Conteúdos conceituais: marketing pessoal – currículo, tipos de vestimentas, postura
comportamental e corporal, equilíbrio emocional, construção do perfil profissional
desejável e apto ao mercado de trabalho.
b) Conteúdos procedimentais: trabalho em equipe, pesquisa sobre os conteúdos a
serem apresentados, elaboração do planejamento, divisão de atividades e prazos,
organização e arrumação do espaço do estande, confecção de materiais como
cartazes e folders etc.
c) Conteúdos atitudinais: proatividade durante toda construção do trabalho
considerando três fases: antes, durante e depois das apresentações, segurança e
postura durante a apresentação, empenho para inovar e atrair a atenção do público
de forma que o mesmo interagisse e entendesse a importância dos conhecimentos
abordados na construção do perfil profissional.

A equipe da turma 13622, composta pelas alunas Victória Silva, Járdila Araújo, Fabíola
Maia, Ellen Silva, Karoliny Loureno e Emanuela Guilherme, abordou o tema Etiqueta social e
profissional. Uma vez que o assunto escolhido é extenso e requer momentos de prática, foi
necessária pesquisa aprofundada para que as alunas pudessem escolher os conteúdos que
gostariam de abordar de forma atraente e interativa. Foram confeccionados materiais impressos
com orientações diversas sobre etiqueta profissional, bem como, foi montado um espaço para
prática de etiqueta à mesa, onde o público poderia verificar seus conhecimentos e sanar dúvidas
através das explicações das alunas e através da exibição de vídeos.
Os conteúdos trabalhados para construção da atividade foram:
a) Conteúdos conceituais: Etiqueta social e profissional e sua importância para
construção do perfil profissional, equilíbrio emocional, relacionamento interpessoal,
postura corporal e comportamental.
b) Conteúdos procedimentais: trabalho em equipe, pesquisa sobre os conteúdos a
serem apresentados, elaboração do planejamento, divisão de atividades e prazos,
organização e arrumação do espaço do estande observando o layout, confecção de
materiais como cartazes e folders considerando o tema etc.
c) Conteúdos atitudinais: proatividade durante toda construção do trabalho
considerando três fases: antes, durante e depois das apresentações, segurança e
postura durante a apresentação, principalmente na etiqueta à mesa, onde as alunas
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precisaram organizar tudo de maneira atrativa ao público para que eles
participassem, clareza na utilização do instrumento de avaliação do estande etc.

Ao final desse projeto, tivemos a participação de trezentos alunos do curso de
secretariado integrado ao ensino médio, além de alunos de outros cursos do IFRR que
participaram das ações que aconteceram durante todo o dia com palestra sobre marketing e
empreendedorismo, estandes, oficinas de relacionamento interpessoal, maquiagem e marketing
pessoal, libras, inteligência emocional e qualidade de vida.
Agregando reflexões epistemológicas, devemos considerar a complexidade sobre nossa
forma de educar, pois a nossa “educação ensinou‐nos a separar, compartimentar, isolar e não a
ligar os conhecimentos, levando‐nos por isso a conceber a nossa humanidade de maneira insular,
fora do cosmos que nos rodeia e da matéria física de que somos constituídos”. (MORIN, 1993,
p.45).

CONCLUSÕES
A pesquisa mostrou que atividades como essa envolvem amplamente os discentes na
execução e construção de seu próprio conhecimento, desde a sua criação até a culminância do
mesmo, sendo possível observarmos seus avanços no que concerne ao trabalho em equipe,
gestão de recursos financeiros, planejamento das atividades, execução das tarefas, cumprimento
de prazos e comprometimento com o sucesso do evento.
A realização desse projeto nos propiciou ainda uma reflexão sobre o papel da educação
no processo de formação de cidadãos críticos e reflexivos, devendo educar para construção da
identidade, dos valores, da consciência planetária, para que haja emancipação dos sujeitos com
vistas à construção e reconstrução de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária e
com maior qualidade de vida.
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RESUMO
Este artigo pretende discutir a aplicabilidade do
software Luz do Saber como ferramenta educacional
facilitadora do processo de alfabetização de Jovens e
Adultos. O Luz do Saber é um programa que visa
contribuir na alfabetização de jovens e adultos e
promover a inserção deste público na cultura digital,
utilizando‐se principalmente das ideias de Paulo Freire,
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky acerca do processo de
aquisição do código linguístico. Tal ferramenta foi

analisada pela equipe que subscreve este artigo e
aplicada em uma turma de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) do município de Petrolina em
Pernambuco, visando discutir sua aplicação e utilidade
como ferramenta voltado para o ensino e aprendizado
da alfabetização. O resultado obtido é descrito ao longo
do trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação. EJA. Software Educacional.

APPLICATION SOFTWARE LUZ DO SABER AS AN EDUCATIONAL TOOL FOR YOUTH AND ADULTS
ABSTRACT
This article discusses the applicability of the Luz
do Saber software as an educational tool in literacy
classes for Youth and Adults. The Luz do Saber is a
program which aims to contribute to the youth and
adult literacy and promoting the inclusion of the public
in digital culture, is mainly the ideas of Paulo Freire and
also Emilia Ferreiro and Ana Teberosky about the

acquisition of language code based process. This tool
was analyzed by the team that supports this product
and applied in a class of Youth and Adult Education
(EJA), to discuss their application and usefulness as a
tool for teaching and learning of literacy. The result is
described throughout the work.

KEY‐WORDS: Education. EJA. Educational software.
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APLICAÇÃO DO SOFTWARE LUZ DO SABER COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA JOVENS E
ADULTOS

INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado do projeto de pesquisa‐ação cujo objetivo foi avaliar o uso
do software Luz do Saber como ferramenta auxiliar de ensino para alunos da Educação de Jovens
e Adultos em nível de alfabetização.
Segundo o site do Governo do Ceará responsável pelo desenvolvimento do Luz do Saber,
o programa pode ser definido como:
Um recurso didático que tem por objetivo contribuir para a alfabetização de
jovens e adultos, além de promover a inserção na cultura digital. É um software
de autoria embasado primordialmente, na teoria do educador Paulo Freire.
Considera também algumas contribuições de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky
acerca do processo de aquisição do código linguístico. (CEARÁ, 2010).

Ressalta‐se ainda que a pesquisa foi fruto da necessidade de se buscar soluções nas
ferramentas educacionais para aplicação em turmas de educação de jovens e adultos. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº 9.394/96, em seu artigo 37, deixa claro que
“A educação de Jovens e Adultos será destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade
de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. (BRASIL, 1996). Conforme
legislação em vigor BRZEZINSKI ressalta que:
A educação de jovens e adultos (EJA) é a modalidade de ensino nas etapas dos
ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira e adotada por
algumas redes particulares que recebe os jovens e adultos que não completaram
os anos da educação básica em idade apropriada por qualquer motivo (entre os
quais é frequente a menção da necessidade de trabalho e participação na renda
familiar desde a infância). No início dos anos 90, o segmento da EJA passou a
incluir também as classes de alfabetização inicial. (BRZEZINSKI, 2008, p.140).

Para Haddad (2007, p.15) “Avançar na concepção de EJA significa reconhecer o direito a
uma escolarização para todos independentes da sua idade”. Ou seja, é necessário, indispensável,
proporcionar a qualquer cidadão a oportunidade de estudar, mesmo aquele que por algum
motivo não frequentou a escola ou teve que desistir de sua escolarização, não se pode reprimir
esta vontade e sim oportunizar.
Essa modalidade de ensino é classificada como parte integrante da Educação Básica e
assim como a educação regular, é dever do governo disponibilizar educação de jovens e adultos,
contudo, não se impede de que existam instituições privadas, autorizadas a atender esta
modalidade de ensino. Querer e poder aprender ao longo de toda a vida é um valor que deve ser
afirmado, garantido e defendido pelos órgãos que gerenciam a educação no Brasil.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Neste contexto, buscou‐se com este trabalho, avaliar o uso do Luz do Saber como uma
possível ferramenta computacional que venha a colaborar para educação de jovens e adultos;
tendo em vista que um público diferenciado, heterogêneo, com idades variando entre 18 a mais
de 60, trabalhadores, donas de casa, necessita de soluções computacionais educacionais
contextualizadas com seu meio.
Atualmente, existem estudos que comprovam o uso da informática como recurso que visa
contribuir junto aos professores na tarefa de transmitir o conhecimento e adquirir um novo jeito
de ensinar, cada vez mais criativo e dinâmico, facilitando novas descobertas e levando sempre
em conta o diálogo. E para o aluno contribui de forma a incentivar a sua aprendizagem, passando
a ser mais um instrumento de apoio no processo de ensino. (MERCADO, 2002).
Neste sentido, o Luz do Saber foi escolhido por se tratar primeiramente de um software
livre, ou seja, disponibilizado de forma gratuita a qualquer usuário, e por ser multiplataforma, o
que possibilita ser usado em sistemas operacionais Linux Ubuntu versões 9.04, 9.10, 10.04 e
Linux Educacional 3.0 e 4.0, Windows XP, Windows 7, e também em versões superiores destes
sistemas. O sistema também funciona em plataforma web (online) e os desenvolvedores também
informam que este programa pode funcionar em outros sistemas operacionais, que não foram
testados.
Outro motivo para escolha o mesmo refere‐se a facilidade de uso que o mesmo
apresenta, uma grande quantidade de atividades disponíveis (71 atividades atualmente), ainda
com a possibilidade de criação de novas atividades e a inserção de outras através de atualizações
no sistema, há ainda fórum e suporte técnicos dados pelo Governo do Ceará, fácil instalação e
manutenção. Todos esses fatores levaram a escolha deste programa como o ideal para ser
aplicado com alunos e testado quanto a sua real eficácia e eficiência.
Como dito anteriormente o Luz do Saber foi concebido primordialmente nos estudos do
educador Paulo Freire. Segundo o educador, o processo de alfabetização: “é mais que o simples
domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas
em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende”. (Freire, 1979).
Freire entendia o processo de alfabetização como mais do que a simples decodificação de um
código linguístico, mas, o pensamento crítico sobre aquilo que se lê e se escreve, possibilitando a
libertação, a mudança de uma educação bancária para uma educação libertadora, deixando clara
que através da educação todos podem deixar de ser marginalizados, excluídos socialmente.
Com base nesses ideais, é que o Luz do Saber foi criado, como um dispositivo auxiliador
do ensino de alfabetização para jovens e adultos. E a utilização e avaliação deste recurso
educacional em sala de aula foi o objeto deste trabalho que buscou confirmar a real
aplicabilidade deste programa no processo de ensino‐aprendizagem.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho faz parte de uma das exigências para aprovação na disciplina de
Educação de Jovens e Adultos, do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Na disciplina, fora solicitado que cada
equipe identificasse um software adequado ao público de EJA, analisasse a ferramenta e sua
aplicabilidade como recurso de apoio aos processos de ensino e aprendizagem.
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Assim, a presente pesquisa foi realizada com uma turma de alfabetização, na modalidade
Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno de uma escola da rede municipal de ensino
da cidade de Petrolina, em Pernambuco: identificação de software gratuito, escolha de uma
escola pública que permitisse a intervenção, apresentação do programa para a turma, dando um
conceito inicial sobre a ferramenta e suas funcionalidades, aplicabilidade das atividades
disponíveis no Luz do Saber, além de um vídeo explicativo sobre o que é o computador.
Tais atividades foram selecionadas por serem as primeiras executadas pelo programa e
também por apresentarem menor grau de dificuldade, adequada para início do uso do software.
O uso continuado pode permitir avançar no grau de dificuldades das atividades propostas e
aprofundar o aprendizado. Vale ressaltar que a proposta desta pesquisa era apenas avaliar o
possível uso desta ferramenta através da observação da interação dos alunos em um dia de uso
deste sistema, e, sendo o aplicativo bem aceito por eles sugerir seu uso contínuo ao docente da
disciplina, com vistas a melhorar a qualidade do ensino e inclusão digital deste público.
Podemos classificar esse trabalho como uma proposta de pesquisa‐ação, pois, conforme
explica Severino (2007, p. 120), "é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação,
com vistas a modificá‐la".
O conhecimento visado articula‐se a uma finalidade intencional de alteração da
situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo em que realiza um diagnóstico e a
análise de uma determinada situação, a pesquisa‐ação propõe ao conjunto de
sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas
analisadas (Ibidem). (SEVERINO, 2007, p. 120).

Dez alunos da turma participaram do projeto. Todos tiverem acesso a um computador
com o Luz do Saber já instalado, orientação básica sobre o uso deste sistema, além de
orientações em cada atividade realizada. Cabe salientar que todos os alunos participantes deste
projeto, nunca haviam usado o computador, sequer o programa apresentado. Ao final da
exposição e uso pelos alunos desta ferramenta foram feitas algumas perguntas de maneira oral
(visto que todos estavam em processo de alfabetização, não podendo responder um questionário
escrito). Os resultados obtidos seguem adiante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, cabe salientar que antes da aplicação em sala de aula o software Luz do
Saber teve que ser instalado em todos os computadores do Laboratório, e testado pela equipe
que desenvolveu esta pesquisa. Tal procedimento ocorreu, pois, o programa não é nativo do
sistema operacional utilizado no sistema Linux Educacional 3.0, S.O. utilizado nos computadores
do Laboratório.
Após a instalação e teste foi agendado dia e horário para a aplicação da ferramenta em
uma aula com os alunos do EJA.
A aula teve início com uma exposição inicial sobre o objetivo da aula, bem como uma
explicação rápida sobre o uso do computador. Vale ressaltar que dos 10 alunos que participaram
do projeto, nenhum deles, nunca havia utilizado um computador. Essa é uma realidade triste,
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mais muito comum para pessoas que estão em processo de alfabetização, uma das primeiras
razões que estimula o uso deste (e outros) softwares educacionais nas aulas de EJA.
Após esta explanação inicial e também visando consolidar os conceitos mostrados de uso
de computador foi exibido um vídeo que acompanha o Luz do Saber que explica de maneira clara
e objetiva o que é o computador e qual a sua funcionalidade. Este vídeo, parte integrante do
sistema, visa justamente introduzir o aluno de EJA os conceitos de computadores, haja vista,
muitas vezes, boa parte destes alunos, nunca terem contato com esta ferramenta antes.
A figura abaixo mostra parte dos alunos que assistiram ao vídeo. Fones de ouvido foram
utilizados para que eles pudessem ouvir, além de ver o vídeo.

Figura 1 ‐ Alunos de EJA assistindo vídeo sobre o que é o computador
Após todos terem assistido ao vídeo educativo passou‐se a execução de algumas
atividades disponíveis na ferramenta. Como foi falado o Luz do Saber dispõe de uma série de
atividades que podem ser realizadas pelos alunos visando o aprendizado e a consolidação dos
estudos realizados no processo de alfabetização. Tais atividades podem ser escolhidas pelo
professor de acordo com o grau de dificuldade e nível de aprendizado dos alunos. O professor
que usar o Luz do Saber tem a liberdade para elaborar seu plano de atividades dentro do próprio
sistema.
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Para fins desta pesquisa foi escolhida a atividade “Aprendendo a Usar o Computador”,
disponível no Módulo “Começar” do Luz do Saber. Tal atividade (composta de inúmeras tarefas
secundárias) apresenta conceitos iniciais de como usar o computador através de digitação,
leitura e ligação de palavras que são disponibilizadas na tela. Por ser uma atividade de cunho
inicial ela apresenta menor grau de dificuldade, ideal para o início do uso do software, sobretudo
para pessoas que nunca usaram o PC. Pelo nível da turma observado durante a aplicação do
projeto as atividades realizadas serviriam apenas para consolidar conceitos já adquiridos pelos
mesmos, e ensinar o uso de computador.
A figura abaixo mostra uma das tarefas que compõe a atividade, nela pedia‐se que fosse
clicado com o mouse o nome que estava com a inicial diferente da letra indicada no lado
esquerdo. Ao acerta uma mensagem indicando o acerto é exibida, em caso de erro uma
mensagem indicando que o aluno havia errado é indicada dando possibilidade de o aluno refazer
a tarefa ou partir para outra. Finalizada uma tarefa outra é exibida, sempre pedindo que o aluno,
identifique, digite o marque uma palavra.

Figura 2 ‐ Tela da tarefa Riscar Nome do Luz do Saber
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Figura 3 ‐ Tela indicando que a tarefa foi concluída com êxito
Cerca de sete a dez tarefas desta atividade foram realizadas por cada um dos alunos. A
equipe desenvolvedora deste artigo bem como o professor da turma auxiliara os alunos em suas
dúvidas, bem como no uso do computador. A observação da aplicação deste software na aula,
bem como questões feitas aos alunos tiveram os seguintes resultados:
1º Todos os alunos envolvidos na pesquisa se sentiram felizes em poder usar o computador pela
primeira vez, praticar e consolidar os conceitos vistos em sala de aula sobre alfabetização,
demonstrando o uso agradável dessa ferramenta para alunos de EJA;
2º Todos os alunos consideram que o uso das fontes, cores, vídeo e áudio do programa estavam
bons e adequados para o correto entendimento e realização das atividades sugeridas;
3º Entre as coisas que mais agradaram no programa os alunos responderam que: acreditam ser
possível aprender mais rápido que com o uso do caderno, o vídeo explicativo ajuda no
aprendizado e entendimento do assunto, importância de aprender sobre o que é o computador e
como utilizá‐lo, as tarefas estimulam e melhoram o aprendizado das palavras.
Nesse sentido Barreto (2005), afirma que “A escola é o lugar onde os que não sabem vão
aprender com quem sabe (o professor) os conhecimentos necessários para se ter um trabalho
melhor e um lugar social valorizado.” Ou seja, uma parceria entre escola e aluno com o objetivo
de se fazer grandes descobertas.
4º Como pontos negativos observados pela equipe na aplicação do software:
a) o mesmo apresentou travamento em alguns computadores, não sendo possível
identificar se as causas foram do próprio sistema ou de problemas relacionados aos
computadores;
b) Necessidade de corpo técnico capacitado em informática para auxiliar os professores
na utilização do laboratório de informática. Ainda não disponível na escola pesquisada, mas, com
possibilidade de melhoria com a chegada do Programa PIBID* a escola.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

c) Necessidade de ampliação do número de computadores por laboratório (atualmente a
escola conta com dois laboratórios com 10 computadores cada), visando atender a quantidade
de alunos por turma, que é muitas vezes superior a 10 alunos.
d) Necessidade de manutenção dos computadores. No momento da aplicação da
pesquisa, dois apresentaram problemas, não sendo possível sua utilização.
CONCLUSÃO
O Projeto teve todos os seus objetivos traçados concluído com êxito, a intervenção
realizada na Escola obteve êxito principalmente devido ao empenho de todos, não apenas da
equipe desenvolvedora do Projeto e da Professora Orientadora, mas também a Direção da Escola
que deu total apoio a realização das atividades, em especial os alunos participantes pelo
empenho sem o qual nada poderia ter sido feito.
Durante as atividades realizadas foi possível constatar que não há idade certa para
adquirir conhecimento, por se tratarem de sujeitos que está há tempo fora da sala de aula, seu
ritmo de aprendizagem não é mais o mesmo, mas que todos sejam velhos ou novos tem
condições de aprender. E é isso que o ensino com as novas tecnologias trazem para sala de aula,
uma nova forma de ensinar e aprender que atrela formação com informação em busca de uma
aprendizagem mais dinâmica e prazerosa.
O docente da disciplina também ficou bastante satisfeito com a aplicação do software,
por, principalmente ter tirado os alunos da rotina e ter promovido a inclusão digital de um
público, muitas vezes excluído destas tecnologias. A escola de pronto se interessou em continuar
a realizar o trabalho com o uso da ferramenta através da parceria com os alunos recém chegados
do programa PIBID, o que leva a crer que ótimos resultados podem ser alcançados com o uso
contínuo deste recurso em sala de aula.
Por fim concluiu‐se que apesar de se tratar de uma pesquisa com um pequeno público
(apenas 10 alunos) observou‐se que o software Luz do Saber traz boas condições de aprendizado
e reforço escolar para turmas do EJA, sendo indicado para turmas nas escolas que desejem
promover a inclusão digital deste público. Entretanto, uma pesquisa mais aprofundada, com um
público maior pode revelar mais resultados sobre a aplicabilidade deste programa e também de
outros.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo investigar os sentidos
subjetivos que docentes atribuem ao ensino de Ciências
da Natureza, em cursos técnicos do PROEJA.
Referenciou‐se na Teoria da Subjetividade, de Gonzalez
Rey, que subsidiada pela perspectiva histórico‐cultural,
destaca a integração dos aspectos simbólicos e
emocionais na constituição dos sujeitos. Os sujeitos da

pesquisa foram seis, sendo três professores das Ciências
da Natureza e três da área profissionalizante. Para a
construção das informações foram realizadas entrevistas
e conversas informais com os professores. Os resultados
evidenciaram sentidos subjetivos que indicam diferentes
níveis de apropriação e comprometimento com a
proposta
do
PROEJA.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, Ensino de Ciências, PROEJA, Sentidos Subjetivos.

SUBJECTIVE MEANINGS OF TEACHING SCIENCE IN TECHNICAL COURSES OF PROEJA
ABSTRACT
This study aimed to investigate the subjective meanings
that teachers attach to the teaching of natural sciences
in technical courses PROEJA. Referenced on the Theory
of Subjectivity, Gonzalez Rey, who subsidized the
cultural‐historical
perspective,
emphasizes
the
integration of symbolic and emotional aspects in the
constitution of the subject. The subjects were six, three

teachers from the Natural Sciences and three
professional area. For the construction of the
information was collected through interviews and
informal conversations with teachers. The results
showed: the subjective meanings that indicate different
levels of ownership and commitment to the proposal.

KEY‐WORDS: Educator of Youth and Adults, Teaching of Sciences, PROEJA, Subjective Senses.
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SENTIDOS SUBJETIVOS DO ENSINAR CIÊNCIAS EM CURSOS TÉCNICOS DO PROEJA
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a temática subjetividade tem instigado estudos, por parte de
pesquisadores e educadores, que se preocupam em compreender a prática educativa, levando
em conta os sujeitos que dela fazem parte. O que se coloca como desafio é a superação do
paradigma científico dominante que analisa a realidade de forma parcial, fragmentada e linear,
não dando conta de estudar a subjetividade como uma dimensão complexa e dinâmica, que
integrada a outras dão plenitude à vida humana.
Tal posição decorre do entendimento de que os protagonistas da ação educativa –
professores e alunos – são pessoas inteiras, dotadas de afeto e não apenas de intelecto.
Portanto, são sujeitos complexos, que pensam, sentem, emocionam‐se, têm motivos, desejos e
necessidades, com fortes implicações na vida, como um todo, e, em particular, nas práticas
educativas que realizam.
Com essa compreensão é que realizamos essa pesquisa, cujo objetivo foi o de
compreender os sentidos subjetivos que docentes de cursos técnicos do PROEJA1 elaboram
acerca do ensino de Ciências da Natureza, na perspectiva de currículo integrado, tal qual sinaliza
o referido programa, voltado para a educação de jovens e adultos.
Na realização do estudo, foi adotada como referencial a teoria da subjetividade elaborada
por González Rey ( 2003, 2004), que retoma as premissas da teoria histórico‐cultural de Vygotsky
(1993). O autor argumenta que o desenvolvimento da subjetividade relaciona‐se com os sentidos
produzidos pelo indivíduo a partir dos significados estabelecidos socialmente, tornando‐o
construtor de novas reflexões e ações dentro do contexto social do qual faz parte.
Os sentidos subjetivos constituem uma categoria central na obra de González Rey,
significando a relação inseparável entre os aspectos simbólicos e as emoções na constituição dos
sujeitos. Sendo assim, a compreensão do sujeito e de suas práticas exige o entendimento das
dimensões social, intelectual e emocional que o caracteriza, uma vez que este é portador de
“uma emoção comprometida de forma simultânea com sentidos subjetivos de procedências

1

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos – PROEJA‐, instituído pelo Decreto nº 5.840/2006, é uma política pública orientada à unificação de
ações de profissionalização à educação geral, desenvolvida na modalidade consagrada a jovens e adultos. Os Cursos
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrado ao Ensino Médio fazem parte do programa. Estruturados
em um currículo que integra conteúdos do ensino profissional técnico aos do ensino médio, respeitando as
singularidades da Educação de Jovens e Adultos, devem atender às exigências da formação técnica e à sedimentação
das bases de formação geral requeridas para o exercício da cidadania, tendo em vista o acesso às atividades
produtivas e a continuidade dos estudos (BRASIL, 2006).
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diferentes, que se fazem presentes no espaço social dentro do qual se situa em seu momento
atual de relação e de ação” (GONZÁLEZ REY, 2003, p. 236‐7).
Para o referido autor, os sentidos subjetivos que o sujeito elabora se manifestam nas suas
atitudes, nos seus gestos, nas inúmeras maneiras como ele comunica e expressa o que pensa,
vive e sente. Portanto, para percebê‐los e compreendê‐los é preciso ficar atento não somente
“às palavras que os sujeitos falam, mas também aos vários aspectos envolvidos nas suas
manifestações, pois a subjetividade é um processo vivo, dinâmico, complexo e contraditório”
(GALLERT, 2010, p. 22).
Resulta desse entendimento a justificativa da pesquisa que realizamos, objetivando
compreender os sentidos subjetivos que os docentes elaboram com relação ao ensino das
Ciências da Natureza (Química, Biologia e Física), em Cursos Técnicos do PROEJA. Convém
destacar que, de acordo com os princípios que sustentam os cursos deste programa, tais
disciplinas, assim como os outros componentes curriculares, devem ser tratadas de forma
integrada, imbricando‐se aos conhecimentos específicos do trabalho. Precisam levar em conta o
ser, saberes e fazeres dos (as) alunos (as) para os quais se voltam, instrumentalizando‐os,
simultaneamente, para a compreensão crítica de mundo e para a compreensão dos fundamentos
científicos inerentes às atividades do exercício profissional.
Ensinar esses campos de conhecimentos, nessa perspectiva, exige reafirmar um ensino
que não se restrinja a tratar de conteúdos intelectuais, mas que leve em conta, também, os
valores, emoções, sentimentos, perspectivas e aspirações que perpassam o ensinar e o aprender.
Ademais, é importante compreender que os docentes envolvidos nesse processo são sujeitos
ativos, reflexivos, que têm identidades pessoal e profissional, e “que vão produzindo sentidos em
seus processos de aprender e de ensinar nos quais se integram suas condições sociais e afetivas, seus
pensamentos e suas emoções”(SCOZ, 2008, p. 12).
Com base nessa compreensão, reafirmamos a fertilidade desse estudo que tem implicações
políticas, científicas e pedagógicas para o campo da pesquisa e da prática educativa para a qual se
volta, podendo contribuir para a afirmação ou releitura de propostas curriculares de cursos técnicos
integrados na modalidade de EJA.
METODOLOGIA
Para a realização do estudo, optamos pela orientação teórico‐metodológico da Epistemologia
Qualitativa elaborada por González Rey (2002), por compreedermos que os princípios que a
sustentam condizem com a intenção do estudo que propusemos desenvolver. Tais princípios são o
caráter construtivo‐interpretativo do conhecimento; a compreensão da pesquisa como um processo
dialógico, e a legitimação dos casos singulares como instância de produção do conhecimento
científico.
A pesquisa teve como lócus o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
– IFMA/Campus Monte Castelo e como objeto, os sentidos subjetivos dos docentes com relação
ao Ensino das Ciências da Natureza no Curso Técnico Integrado de Eletrotécnica/PROEJA. A opção
por este curso decorre do fato de ter um corpo docente qualificado e uma matriz curricular em
que as disciplinas Química, Biologia e Física contribuem, simultaneamente, para a formação geral
e a profissional dos estudantes.
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Participaram da pesquisa, docentes da base da formação geral, dentre os quais, os três da
Área das Ciências da Natureza, isto é, os que ministram Biologia, Química e Física, bem como
professores da área da formação profissional, em número de três, os quais ministram disciplinas
profissionalizantes distribuídas nas três séries que constituem a formação. Estes foram
selecionados considerando os seguintes critérios: estavam atuando no curso; eram do campo de
conhecimento correspondente ao objeto de estudo; ministravam aulas na área
profissionalizante, e, por último, se disponibilizaram a participar do processo investigativo.
Como procedimentos para coleta de informações, utilizamos entrevistas e conversas
informais buscando criar um ambiente dialógico que favorecesse, por parte dos sujeitos
pesquisados, a manifestação de seus sentidos subjetivos com relação ao que estava sendo
investigado. Parte das informações levantadas nas conversas informais foi anotada em diários, e
quanto às entrevistas, as falas foram gravadas, transcritas integralmente e analisadas,
focalizando os aspectos pertinentes aos objetivos do estudo. Para facilitar a compreensão das
análises e o desenrolar da construção das informações, intencionando, também, preservar a
identidade dos professores entrevistados, optamos por identificá‐los por números, em uma
sequência de 1 a 6, correspondente à quantidade de informantes.
As informações analisadas, após exaustivas leituras, foram organizadas em categorias
explicativas, tendo em vista a necessidade de nortear as interpretações a partir do que foi
possível capturar no transcurso da investigação. Para fins deste trabalho, optamos por
apresentar duas categorias que emergiram no percurso de construção dos dados, que se
aproximam dos objetivos que foram delineados para este estudo.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Conforme mencionamos anteriormente, iremos apresentar, nesse trabalho, duas categorias
que emergiram de nossa análise interpretativa: uma de abordagem mais geral, cujos sentidos
subjetivos expressos se voltam para o Curso Técnico do PROEJA, como um todo e outra de
abordagem mais específica, em que esses sentidos focalizam o ensino das Ciências da Natureza
como parte integrante do referido curso.
Novas concepções e práticas educativas em Cursos Técnicos do PROEJA.
Consideramos que um dos grandes desafios de Cursos Técnicos do PROEJA é a superação
da visão preconceituosa e minimalista que perpassa a escolarização e a profissionalização de
jovens e adultos no nosso país. Sendo assim, torna‐se urgente rever a compreensão, constituinte
da subjetividade social de instituições educacionais e de seus profissionais, de que os/as
alunos/as da EJA, por terem uma história de vida marcada pela exclusão social e educacional
(RUMMERT, 2008), sejam incapazes de aprender, de forma satisfatória, os diferentes saberes que
a escola deve ensinar.
Ao questionarmos os/as professores/as, durante as entrevistas, em relação ao que
concebem a respeito de Cursos Técnicos do PROEJA, um entrevistado assim revelou:
Quando trabalhava em uma escola municipal de ensino fundamental, era uma confusão
na hora da coordenadora pedagógica distribuir as turmas no início do ano [...] era
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sempre um dilema [...] quem vai ficar com a turma da EJA? Quase ninguém queria ficar
[...] tinha até sorteio e aí a coisa pegava, pois tinha colega que não ia mesmo [...] falavam
que a maioria sequer sabia ler e escrever, não conseguia aprender, que tinha que
explicar muitas vezes e nada [..] Isso me incomodava e as vezes até dizia que,
infelizmente, nas outras turmas de sétima e oitava série, sem ser EJA, também tinham
alunos que não sabiam ler nem escrever direito, que não tinham interesse, que não
conseguiam aprender, como muitas vezes era comentado [...] (PROFESSOR 3).

Esse relato dá visibilidade ao sentido atribuído à educação de jovens e adultos por parte
de escolas e de profissionais nelas inseridos. A desvalorização e desmotivação expressa na
postura dos docentes ao se recusarem a atuar em turmas de EJA, conforme revela o investigado,
historicamente tem se constituído elementos tanto da subjetividade social de escolas, como da
subjetividade individual de professores, dificultando a construção de espaços escolares em que o
direito a uma educação de qualidade social seja plenamente exercido por todos. Temos claro que
inúmeros fatores concorrem para a expressão dessa realidade, os quais envolvem questões de
ordem política, econômicas, sociais, culturais, institucionais, pedagógicas, entre outras, com
fortes implicações para as formas de ser e de fazer que instituições e pessoas vão assumindo.
Contudo, apoiados em González Rey (2003) entendemos que na confluência entre o social
e sua própria constituição subjetiva, os sujeitos da prática educativa são capazes de gerar novos
sentidos que vão modificando a si mesmo e as suas práticas. Assim, frente às novas possibilidades
acenadas pelo PROEJA, ao invés de sentimentos de desmotivação e de omissões, identificamos,
também, posturas direcionadas à construção de outro caminho em que a educação contribua,
como disse Paulo Freire (2006), com a formação de homens e mulheres inteiros, livres,
autônomos, em condições de compreender e dar sentido ao mundo, e nele atuar de forma crítica
e criativa, na perspectiva de sua transformação. As ideias e sentimentos demonstrados pelo
Professor 3, reforçam esse entendimento, quando diz:
A proposta de trabalhar com esse curso do PROEJA, foi apresentada aqui no
departamento pela pedagoga que estava muito entusiasmada [...] Já trabalhávamos com
o ensino médio integrado, onde as disciplinas da área técnica deveriam estar integradas
às da formação geral, mas nem sempre isso acontece [...] Não é fácil [...] Com o PROEJA é
a mesma coisa, quer dizer, deve ter também essa integração, só que os alunos não serão
os adolescentes, e sim, adultos. Houve muita discussão, alguns achavam que não
estavam preparados e que o IFMA deveria ter cuidado, pois não adianta querer fazer as
coisas sem condições [...] precisamos de mais laboratórios, condições de trabalho,
formação dos professores e tudo mais. Com razão é necessário tudo isso, e disso não
podemos abrir mão [...] Tivemos mais reuniões e fui me empolgando. Aceitei o desafio
de trabalhar aqui, mas falei logo que devíamos exigir condições da instituição
(PROFESSOR 3).

Diferentemente das atitudes antes explicitadas, identificamos na manifestação do
professor, sentimentos de compromisso, emoções e clareza quanto à necessidade de construir
um percurso inverso à imobilização. Ao mesmo tempo em que revela a disponibilidade em
assumir o desafio que se coloca no contexto, enfatiza a necessidade do apoio institucional para
que possa realizar o trabalho que lhe compete. Podemos inferir a partir do que coloca Marchesi
(2008), que as emoções expressas pelo professor com relação às atividades em que se envolve,
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advém não apenas dos seus motivos, de sua individualidade, mas depende, em grande medida,
também, do entorno cultural e social em que desenvolve seu trabalho.
No que se refere ao processo de ensino‐aprendizagem a ser desenvolvido no âmbito de
Cursos Técnico do PROEJA, evidenciamos nos relatos docentes níveis emocionais diversificados, o
que pode ser decorrente do nível de competência que possuem para incorporar os desafios das
inovações requeridas pelo contexto. Isso pode ser ilustrado no relato do professor 5:
[...] talvez, nem saiba como fazer, tô tentando pois não fui formado prá trabalhar com
alunos da EJA, mas uma coisa sinto: é um trabalho diferente, do que realizo com as
turmas do ensino médio aqui no IFMA [...] Na turma do PROEJA alguns deles [alunos/as]
já trabalham na área, e quando a gente explica ou pergunta sobre o assunto que se está
trabalhando há uma boa participação [...] eles se empolgam, querem demonstrar que
não são tão leigos [...] Isso é bom, motiva todo mundo [...]

Esse docente reconhece as brechas para um ensino diferenciado e participativo, pelo fato
dos/as alunos/os do PROEJA serem pessoas dotadas de saberes diversos, entre eles, os saberes
do trabalho. Contudo, expressa, pelas lacunas de sua formação, que não se sente ainda
preparado para trabalhar com as especificidades que um ensino voltado para jovens e adultos
exige. Para o outro professor essa é uma questão em que se coloca com mais autonomia e
segurança:
Acredito que é essencial fazer um ensino diferenciado, pois essa coisa tradicional que
perdura até hoje, inclusive na nossa instituição, em nós mesmos, não vai contribuir com
essa proposta, que estamos discutindo [...] vejo a necessidade de um ensino mais
participativo, em que os alunos pesquisem [...] aquilo que eles já sabem deve ser
valorizado [...] pois temos alunos que trazem exemplos muito interessantes,
principalmente com relação ao trabalho, que enriquecem as aulas [...] (PROFESSOR 3).

É possível evidenciar no que o professor expressa, o sentido subjetivo de que o ensino
tradicional certamente não favorecerá a efetivação do ensino proposto por Cursos do PROEJA.
Frente às necessidades de mudanças, demonstra acreditar em um ensino participativo, que
valorize os alunos, que lhes estimulem a pesquisar e que leve em conta as potencialidades que
são intrínsecas aos jovens e adultos que frequentam os cursos.
Podemos depreender respaldados no que os docentes relatam, sentidos subjetivos que
conotam uma compreensão da mudança como algo construída no contexto do PROEJA, e que,
além disso, precisam, ativamente, modificar a si próprios para incorporar a tal proposta .
Novas concepções do ensinar e aprender Ciências da Natureza em Cursos Técnicos Integrados do
PROEJA
O objetivo proclamado para Cursos Técnicos do PROEJA é a formação integral dos sujeitos,
que deve dar direção à prática pedagógica dos docentes de todos os campos de conhecimentos que
compõem o currículo. Ao perguntarmos acerca do que é ensinar Ciências da Natureza no PROEJA,
os professores revelaram sentidos subjetivos diversos construídos nas diferentes relações
estabelecidas no percurso de suas histórias de vidas pessoal e profissional, como a seguir
apresentamos:
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Não se pode negar que a física na escola é trabalhada desligada da vida dos alunos e dos
professores fazendo com que ela se torne sem sentido, de difícil compreensão [...] A
física não é isso [...] ela não é como está sendo trabalhada na escola, ela está na vida, no
mundo [...] (PROFESSOR 2 ).

Para o professor acima, existe um problema que perpassa o ensino desse campo de
conhecimento que é a prevalência da visão de ciência como conjunto de conhecimentos
acabados e abstratos, apresentados aos alunos como verdades descobertas. Tal visão é contrária
à sua compreensão de ciência materializada em conhecimentos concretos, vinculados às
diferentes relações e práticas humanas, os quais são produzidos para explicar e intervir em
determinada realidade, em dado momento histórico.
Por sua vez, outro professor frente às mudanças requeridas pelo PROEJA, explicita que
busca outra forma de ensinar as Ciências da Natureza, no sentido do alcance dos objetivos
propostos pelo curso, conforme apresentamos abaixo:
Sempre procuro diversificar as metodologias prá que os alunos tenham a oportunidade
de participar, experimentar, socializar e aprender[...] procuro valorizar o que os alunos
sabem e incentivo as pesquisas [..] Quem disse que nossos alunos não gostam de
pesquisar? [...] dificuldades? Sentem sim, mas estamos aqui prá orientar [...] lhes falta às
vezes oportunidades [...] E prá nós, condições de trabalho [...] (PROFESSOR 3).

Evidenciamos nesse relato que para o docente é fundamental rever a forma de trabalhar,
e para tanto desenvolve atividades diversificadas que valorizem os conhecimentos prévios, a
participação e a pesquisa, entendendo que isso se constitui um caminho gerador de outro
sentido de ensinar e aprender ciências da natureza. Ao nosso ver, tal entendimento coaduna com
o que acredita Paulo Freire (2006, p.47) quando diz que “[...] ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção”.
Por parte de outro docente, evidenciamos inquietação quanto à busca do significado das
Ciências Naturais e do sentido que tem para si e para o aluno, como condição fundamental à
efetivação de um ensino que resulte em aprendizagem, por parte dos jovens e adultos. Isso é
manifestado quando um dos pesquisados diz:
Uma preocupação que tenho é ficar me perguntando: por que e como me apaixonei pela
Química? Por que quis fazer licenciatura nesta disciplina? Prá que ela serve? [...] Pode
até parecer besteira [...] Faço isso porque acho que entendendo porque ela se tornou
importante prá mim, a importância que tem, talvez consiga fazer algo prá que meus
alunos também gostem e aprendam os seus conteúdos. (PROFESSOR 1)

É possível perceber que esse professor faz uma reflexão sobre seus valores e metas
(importância da Química pra ele), afetos (paixão) e motivação (querer cursar Química) e busca
nesse autoconhecimento aprender como motivar seus alunos, como tornar tal ciência relevante
para estes, ou seja, como torná‐la para os alunos algo com valor, importante de dominar e que
desperte paixão e desejo de aprender.
A partir do que foi apresentado pelos sujeitos a respeito do ensinar Ciências da Natureza
no curso pesquisado, conseguimos capturar sentidos subjetivos singulares, situando‐os entre o
que apenas detecta o problema existente no ensinar, o que se preocupa em solucionar o
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problema, selecionando certas atividades didáticas e aquele que se preocupa com o sentido
subjetivo que a disciplina tem para seu aluno, da mesma forma que tem para si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização dessa pesquisa voltada para a temática da subjetividade, em específico, para os
sentidos subjetivos dos sujeitos relacionados a prática do ensinar Ciências da Natureza, em cursos
técnicos do PROEJA, constituiu‐se um grande desafio em razão da novidade que apresenta para o
âmbito do campo pesquisado.
Reconhecemos, a exemplo do que explora González Rey ( 2002, 2003, 2004), que a teoria
da subjetividade dá um novo rumo aos processos investigativos no campo da educação, na
medida em que coloca no centro de suas análises os sujeitos singulares, intencionando
compreendê‐los, não só com relação aos aspectos cognitivos e sociais, mas, também, levando
em conta os aspectos individuais, afetivos, emocionais e simbólicos, que perpassam o cotidiano
da vida pessoal e profissional desses sujeitos.
As informações construídas no processo investigativo com relação aos sentidos subjetivos
atribuídos a Cursos Técnicos do PROEJA, como um todo, e, especificamente, ao ensino das
Ciências da Natureza no contexto do curso pesquisado, evidenciaram sentidos particulares para
cada professor, embora apresentem aproximações e intercomplementações.
Resumidamente, podemos mencionar sentidos subjetivos que denunciam problemas
quanto às concepções da EJA e do ensino que ainda prevalecem; que reconhecem a existência de
perspectivas de mudanças visíveis no contexto e que tais mudanças podem advir de modificações
nas práticas pedagógicas. Foi revelado, também, que a busca do autoconhecimento, implicando
os valores, metas, afetos e motivações a respeito das Ciências da Natureza, constitui‐se um
caminho viável para aprender a lidar com os alunos, no sentido de tornar esses conhecimentos
relevantes para eles, visando despertar a paixão e o desejo de aprender.
Em síntese, foi possível apreender que a proposta do PROEJA vem sendo internalizada
pelos docentes do curso pesquisado. Esse é um processo, que, sem desconsiderar os
determinantes objetivos do contexto social e educacional, depende, também, dos projetos
pessoais e coletivos, bem como dos valores e crenças dos sujeitos nele envolvido. Dessa forma, a
construção coletiva e individual da proposta com a intenção de alcançar os objetivos a que se
propõe, investindo seus afetos e tirando lições dos referenciais teóricos e das próprias
experiências, constitui‐se um caminho fértil para dar conta da docência em um contexto tão
atravessado por desafios e contradições.
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RESUMO
O presente artigo descreve a proposta e a
implementação de um recurso voltado ao ensino‐
aprendizagem com significativas vantagens para o
cursos tecnológicos ao expor um ambiente de realidade
virtual voltado ao ensino tecnológico no âmbito do
software livre. A partir uma pesquisa, foram elaboradas
animações didáticas com o intuito inicial de estimular o
interesse dos alunos do ensino básico para o ingresso na
formação em técnica e tecnológica. Em seguida, com do

emprego do aplicativo computacional Blender 3D,
foram elaboradas animações que retratam aplicações
típicas, nesse caso um sistema de bombeamento
hidráulico de uso residencial.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino técnico, animações didáticas, simulação de bombeamento hidráulico.

ANIMATION TRAINING FOR TECHNOLOGICAL EDUCATION: THE BLENDER 3D APPLICATION FOR
STUDY OF HYDRAULIC PUMPING SYSTEM
ABSTRACT
This paper describes the proposal and implementation
of resource applied to teaching and learning with
significant advantages for technological courses to
expose a virtual reality environment facing the
technology education within the free software. From a
research, educational animations with the initial aim of
stimulating the interest of students from primary to

embark on training in technical and technological were
prepared. Then, with the employment of computer
application Blender 3D animations that depict typical
applications, in this case a hydraulic pumping residential
use were prepared.

KEY‐WORDS: technical education, educational animations, simulation of hydraulic pumping.
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ANIMAÇÃO DIDÁTICA PARA O ENSINO TECNOLÓGICO: APLICAÇÃO DO BLENDER 3D PARA
ESTUDO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO HIDRÁULICO
INTRODUÇÃO
A pesquisa cientifica desenvolvida para inovar as técnicas e metodologias de ensino
buscando torná‐las acessíveis, eficientes, adaptáveis e menos excludentes, tentam mudar um
cenário de ensino tradicionalista realizado diante de conceitos, leis e fórmulas, de forma
desarticulada, uma vez que nos cursos tecnológicos não basta concentrar em fórmulas aplicando‐
as em equacionamentos e problemas: é necessário observar fisicamente o assunto do qual esta
se tratando.
As inovações pedagógicas estão cada vez mais ligadas e dependentes das inovações
tecnológicas de modo a favorecer o processo de ensino‐aprendizagem. Esse favorecimento é
alcançado com a facilitação de conceitos mais complexos indo ao encontro do interesse e
afinidade dos estudantes e, tendo como conseqüência, sua aprendizagem.
A aplicação das ferramentas de computação encontra‐se entre as mais recentes inovações
na área do ensino técnico e tecnológico. É perceptível que a tecnologia aliada ao emprego de
computadores tenha se popularizado e tomado espaço na vida das pessoas incluindo sua vida
acadêmica em uma larga proporção.
O uso da realidade virtual no ensino vem sendo aplicada por muitos professores, diante
das técnicas computacionais e estratégias possíveis de utilização, que segundo Fiolhais e
Trindade (2003), fornece um conjunto de características que a tornam única como meio de
aprendizagem: a realidade virtual é uma poderosa ferramenta de visualização para estudar
situações tridimensionais complexas; O aluno é livre para interagir diretamente com os objetos
virtuais, realizando experiências na primeira pessoa. Os ambientes virtuais permitem situações
de aprendizagem por tentativa e erro que podem encorajar os alunos a explorar uma larga
escolha de possibilidades.
As animações e simulações podem ser consideradas soluções dos vários problemas que os
professores de ensino superior enfrentamao tentar explicar para seus alunos um fenômeno difícil
de ser “visualizado” através de uma descrição em palavras e considerado complexo para ser
representado através de uma única ilustração (HECLER et al., 2007). No contexto da formação
tecnológica está inserida a base da pesquisa aqui elaborada. O desenvolvimento de animações
como ferramentas didáticas e com a missão de aumentar o número de ingressantes nos cursos
de Engenharia e Tecnologia abrangidos pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Campus
Maracanaú e UFERSA – Campus Mossoró. A pesquisa encontra‐se em fase de desenvolvimento
com a finalização de parte das implementações dos cenários 2D e 3D, animações e construção
das interfaces no Blender 3D. Pretende‐se, a partir de então, disponibilizar o acesso ao ambiente
virtual de um sistema de bombas hidráulicas para a utilização com finalidade educativa.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Na fase inicial de elaboração do projeto de pesquisa, o mesmo foi classificado como parte
de um estudo sobre conservação de energia como grande área da engenharia para a qual seriam
construídos os ambientes virtuais e desenvolvidas as simulações. Na fase atual foram construídos
ambientes e animações relacionadas à eficiência energética em sistemas motrizes, sendo que
todo o desenvolvimento é realizado a partir do Blender 3D.
Uma segunda vertente deste projeto se concentra no uso destas animações para
utilização em escolas de ensino médio e, a partir desta interação, estimular alunos para os cursos
tecnológicos e de Engenharia. O uso das animações como atrativo aos cursos de engenharia será
objeto de futuros estudos assim como os resultados desta utilização para a finalidade descrita.
O aplicativo Blender 3D
O Blender é um aplicativo computacional com uma variada gama de recursos e com
destacada possibilidade de emprego em qualquer curso de engenharia, assim como já
apresentada suas aplicações ao ensino de física (Franco, 2010). Através desta ferramenta
poderosa é possível visualizar projetos, em termos de geração de imagem renderizadas com alto
nível de detalhamento, animações em 3D e demonstração interativa partindo até de modelos
tridimensionais gerados em AutoCAD®, aplicativo este bastante utilizado nos cursos de
engenharias como ferramenta eficiente na prática do desenho técnico.
O programa Blender está disponível para múltiplas plataformas, diferente de outros
aplicativos de simulação que são restritos à um único sistema operacional, além de ser
totalmente gratuito. O Blender 3D é composto por avançadas ferramentas de simulação, tais
como: dinâmica de corpo rígido, dinâmica de corpo macio e dinâmica de fluidos (Franco, 2010).
Ferramentas de modelagem baseadas em modificadores, ferramentas de animação de
personagens, um sistema de composição baseado em “nós” de texturas, cenas e imagens, editor
de imagem e vídeo com suporte a pós‐produção, são características essenciais à produção de
animações e encontradas no aplicativo (Alves, 2013).
Por sua facilidade de modelagem e poderosas ferramentas que vão ao encontro da
necessidade de construção das complexidades da engenharia, o Blender 3D pode ser facilmente
utilizado por alunos, professores de engenharia, engenheiros, dentre outros, com o objetivo de
reproduzir aplicações da engenharia nos mais variados âmbitos.
Recursos disponíveis
Para a elaboração das animações iniciais foram utilizados os computadores que fazem
parte da infraestrutura do Laboratório de Mídias Digitais do IFCE campus Maracanaú, com as
seguintes especificações: Mac OS X Versão 10.6.8, Intel Core i3 – 3,06GHz, Memória: 4 GB, HD:
500GB, GPU – ATI Radeon HD 4670.
Outras configurações de hardware foram utilizadas, contudo, não apresentaram
desempenho satisfatório na fase de desenvolvimento das animações. Por outro lado, a partir da
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

finalização das animações, computadores com recursos inferiores apresentaram desempenhos
semelhantes na execução das visualizações.
Metodologia
A primeira fase da pesquisa foi destinada ao estudo das principais tecnologias utilizadas e
ferramentas necessárias para o desenvolvimento de sistemas de realidade virtual com a
elaboração das animações em cenários em duas e três dimensões. A simulação de um sistema de
bombas hidráulicas exemplifica o deslocamento de água da cisterna para a caixa d’água de uma
residência típica.
Com o propósito de mostrar melhor eficiência energética reduzindo o consumo de
energia elétrica devido ao acionamento da bomba hidráulica em residências onde esta atividade
se faz necessária, foram feitos estudos para o dimensionamento da caixa d’água de uma
residência com uma família de cinco pessoas mediante rotinas de utilização predefinida e
atividades comuns realizadas diariamente. Fazendo‐se necessário esse dimensionamento como
roteiro para a construção das animações e que também, para fins pedagógicos, seja uma forma
de conscientização no aspecto da redução do consumo de energia e água.
Os estudos e dimensionamentos foram realizados para três diferentes tipos de situação as
quais podem acontecer:
 Caso da utilização de apenas uma caixa d’água;
 Caso de serem duas caixas d’água;
 Existência de vazamento de água no sistema.
Todas as situações foram colocadas para o mesmo consumo diário de água realizado
pelos usuários. A conseqüência dessas diferentes situações é evidenciada pela variação no
número de acionamentos da bomba.

RESULTADOS
Na figura 1 é mostrada a interface gráfica do programa no desenvolvimento da animação
de um sistema de bomba hidráulica na qual foi criada a animação de referência desse trabalho.
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Figura 1 – Interface gráfica do Blender 3D na criação de um sistema de bomba hidráulica.
A figura 2 apresenta as imagens das animações criadas para cada tipo de situação, nelas
são mostradas as atividades realizadas para determinada hora do dia e os acionamentos da
bomba de acordo com o volume da caixa d’água no instante, que varia dependendo do consumo.
A figura 3 ilustra a simulação de duas condições distintas de um bombeamento hidráulico
residencial, para duas caixas operando em paralelo e para a condição de vazamento do sistema,
respectivamente.

(a) visualização em 3D.

(b) visualização do uso de uma caixa d’água.

Figura 2 – Imagens das animações desenvolvidas no Blender 3D.
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(a) visualização do uso de duas caixas d’água (b) visualização do uso de um sistema com
vazamento.
operando em paralelo
Figura 3 – simulacões para condições distintas de bombeamento hidráulico em uma residência.
A semelhança entre as situações reais e as simuladas apresentou a possibilidade da
criação de um treinamento para três níveis de ensino com o ituito de atingir alunos em diferentes
estágios da vida acadêmica e com diferentes objetivos. Este é mérito significativo da realização
das animações baseadas nesse projeto.

CONCLUSÕES
A busca por ferramentas didáticas voltadas ao aprendizado dos alunos de engenharia,
assim como aqueles recursos que possam ser relacionados ao futuro profissional dos alunos é
capaz de apresentar significativa contribuição para o interesse nos cursos de engenharia. É nesta
temática que a pesquisa em andamento procura obter resultados significativos quanto à procura
por cursos de engenharia onde a partir da construção de animações como a de um sistema de
bombeamento hidráulico, comum nas residências e que não demandam muito conhecimento
para saber‐se que é necessário que esteja nas nossas casas, realizar divulgações de incentivo que
aumente o índice de procura nos cursos de engenharia.
Com o objetivo de estimular o ingresso aos cursos de engenharia, há necessidade de
inserção dos temas abordados nestes cursos ainda no ensino básico para que o aluno
compreenda alguns problemas e soluções que serão vistos no curso de graduação. A abordagem
mais aprofundada sobre problemas de engenharia não se faz necessário, entretanto, é util
destacar soluções já encontradas em trabalhos técnicos e científicos, além de salientar temas
próximos da realidade dos alunos, com destaque para o âmbito residencial.
Nesta pespectiva, serão desenvolvidos conjuntos de animações relacionados aos outros
sistemas motrizes presentes em residências ou em locais comuns, a citar: refrigeradores
domésticos, aparelhos de condicionadores de ar, sistemas de ar comprimido para pneus, escadas
rolantes, elevador e outros, em avaliação, para o andamento do projeto.
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RESUMO
Este artigo tem como tema a utilização de recursos
tecnológicos na educação, refletindo como têm se
dado a utilização das TIC`s na educação e s u a s
c o n t r i b u i ç õ e s como ferramentas que possibilitam
a aprendizagem. Deste modo, apresenta‐se a
importância e contribuições das tecnologias na
educação e iniciativas que garantem a inserção em
escolas públicas. A abordagem teórica para o
fundamento deste trabalho está pautada em Kensky
(2007), Lima (2011), Mercado (1999) e Mendes (2010).
A pesquisa definiu‐se em estudo qualitativo descritivo e

analítico, tendo como cenário a Escola Municipal Santa
Fé, sendo empregado como instrumento de coleta de
dados questionários aplicados a cinco professores da
rede municipal que atuam no ensino fundamental.
Como resultado, constatou‐se que os docentes
possuem a compreensão da importância do uso de
tecnologias na educação e suas contribuições como
ferramenta de ensino e aprendizagem, estando cientes
de seus papéis em sala de aula ao utilizarem estes
recursos.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação docente, tecnologias, educação, aprendizagem.

RESOURCE TECHNOLOGY IN EDUCATION: CHALLENGES AND REALITY
ABSTRACT
This article has as its theme the use of technological
resources in education, reflecting as they have been
given the use of TIC`s his contributions in education and
as tools that enable learning. Thus shows the
importance and contributions of technology in
education and initiatives that ensure the inclusion in
public schools. A theoretical approach to the foundation
of this work is guided by Kensky (2007), Lima (2011),
Mercado (1999) and Mendes (2010). The survey defined
in descriptive and analytical qualitative study against

the backdrop Municipal School Santa Fe, being
employed as a tool for gathering data questionnaires
applied to five teachers of the municipal operating in
elementary school. As a result, it was found that
teachers have an understanding of the importance of
using technology in education and her contributions as
a teaching and learning tool, being aware of their roles
in the classroom to use these resources.

KEY‐WORDS: Teacher training, technology, education, learning.
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO: REALIDADE E DESAFIOS

INTRODUÇÃO
Com a evolução da sociedade surgiram novas necessidades para o ser humano, o
volume de dados e informações para serem armazenadas e computadas atinge uma quantidade
incalculável, exigindo precisão e rapidez nos resultados. A partir dessa necessidade, foi criada a
informática, que embora desenvolvida como instrumento de guerra, evoluiu e foi adequada para
vários outros setores. Certamente, essa evolução afetou consideravelmente a educação.
As tecnologias têm alterado e influenciado os modos de comunicação e interação entre os
membros de nossa sociedade. Entretanto, ainda é possível considerar‐se inúmeras situações de
“exclusão digital” e/ou “analfabetismo digital”, considerando‐se às pessoas que por alguma
maneira, ficaram ou ficarão à margem do uso das tecnologias da informação e comunicação – TIC
’s. Acredita‐se que: “Quem não souber no futuro trabalhar e/ou operar com as tecnologias da
informação e da comunicação será um analfabeto funcional” (SOUSA, 2010, p. 11). Essa realidade
se apresenta como um dos grandes desafios educacionais na atualidade, pois, as tecnologias
interferem direta e indiretamente em vários aspectos da vida em sociedade.
As tecnologias, através principalmente dos computadores e da internet, apresentaram
novos direcionamentos para a cultura, comunicação e educação. E é com base nesta realidade
que a escola, como agência formadora, tem buscado incorporar estas ferramentas para que
professores e alunos possam utilizá‐las no cotidiano escolar e social, até porque, os cidadãos
formados pela escola atuarão junto à vida social e no mercado de trabalho, ambientes estes que
exigem compreensão e competências sobre uso das TIC’s em suas práticas sociais.
A utilização das novas tecnologias, como ferramentas pedagógicas, podem ou não,
ocasionar enormes contribuições para o melhor desenvolvimento da prática docente e,
sobretudo, da aprendizagem dos alunos.
Hoje é consenso que as novas tecnologias de informação e comunicação podem
potencializar a mudança do processo de ensino e de aprendizagem e que, os
resultados promissores em termos de avanços educacionais relacionam‐se
diretamente com a ideia do uso da tecnologia a serviço da emancipação
humana, do desenvolvimento da criatividade, da autocrítica, da autonomia e da
liberdade responsável. (Almeida & Prado 1999, p.1).

Infelizmente, muitas escolas públicas distanciam‐se desta realidade à medida que não
possuem estrutura para acompanhar tais transformações, inclusive estrutura física adequada, ou
ainda acesso à internet, porém, são estimáveis as ações do poder público para reverter este
quadro, através de políticas desenvolvidas pelo Ministério da Educação em parceria com
governos estaduais e municipais, como por exemplo, o Programa Nacional de Tecnologia
Educacional (ProInfo). Vale ressaltar que a concepção que se têm em relação à utilização das
TIC’s não se resume à inserção de computadores dotados de internet e softwares educativos nas
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escolas, ou a utilização destas máquinas pelo docente como ferramenta transmissora de
informações. Defende‐se a utilização destes recursos como um dispositivo facilitador do
desenvolvimento de atividades que visam à construção do conhecimento pelos alunos e
professores.
Considerando o que foi exposto, questionamo‐nos se os professores da Escola Municipal
Santa Fé, de fato, encontram‐se capacitados para enfrentar os desafios provenientes da inserção
das TIC’s no processo educativo. Para discutirmos esta problemática, divide‐se este texto em dois
eixos. No primeiro eixo discutiremos o que são as tecnologias da informação e comunicação na
educação, com o intuito de apresentar cenário destas na atualidade. No segundo eixo
apresentar‐se e reflete‐se sobre a realidade enfrentada pelos docentes da Escola Municipal Santa
Fé a partir de pesquisa junto aos professores da referida escola.

2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Todos nós, mesmo os mais resistentes, somos adeptos as tecnologias desde o
nascimento, e é interessante que se defina aqui o que são essas tecnologias da informação e
comunicação.
Assim sendo,
As novas tecnologias da informação e comunicação se apresentam como um
conjunto de dispositivos digitais – como computador, Internet e outros
protocolos ‐ que possibilitam transformação nas relações sociais, nas interações
e processos de comunicabilidade de atores individuais e coletivos. (LIMA, 2010,
p. 14, grifo nosso).

São indiscutíveis as transformações ocasionadas pelas tecnologias na sociedade atual. Os
instrumentos que envolvem tecnologias encontram‐se inseridos no cotidiano das pessoas em
múltiplas situações, ninguém escapa dessa realidade, retratada principalmente, pela presença de
computadores em ambientes diversificados, o que justifica afirmativas comuns como, por
exemplo: “tudo agora é informatizado”. E é com base nesta afirmativa que ressalta‐se a presença
dos computadores como ferramenta fundamental para a organização da vida em sociedade. Para
tanto, aponta‐se a necessidade de que todos tenham acesso às funções proporcionadas por esta
máquina ainda no ambiente escolar, tanto visando à familiarização com a máquina, quanto como
ferramenta que possibilite o processo de ensino e aprendizagem.
Skinner deu a largada para as primeiras experiências do uso da tecnologia como
ferramenta de ensino, através de máquinas programadas para fazer perguntas com a finalidade
de estimular o aprendizado, que ficaram conhecidas como “máquinas de ensinar”. Já Papert,
acreditava que haveria uma substituição do modelo de escola à medida que essas máquinas
fossem incorporadas e caberia às crianças programá‐las. A ideia de Papert falhou devido à
renegação do papel professor no processo de ensino e aprendizagem, no entanto, influenciou
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outros especialistas como Nicholas Negroponte, o grande idealizador do "One Laptop per Child"
criado para supervisionar a criação de dispositivos educacionais acessíveis para uso.
Essas e outras bem‐sucedidas experiências enfatizam a ideia de que o computador pode
funcionar como dinamizador no processo de ensino e aprendizagem, influenciando a educação e
informática na sociedade atual. A sua dimensão na educação, deve partir da constatação feita
pela própria comunidade escolar, a fim de adequar‐se ao ensino com vistas às novas demandas
sociais, para que os recursos e os benefícios da informática possam ser utilizados de forma
consciente, eficaz e crítica, sendo necessário mobilização, discussão e reflexão de todas as
pessoas envolvidas no processo educacional.
A informática quando utilizada de forma adequada e planejada, torna‐se uma grande
aliada entre professores e alunos, reiterando a importância da definição da meta e a elaboração
do projeto político pedagógico das escolas, considerando as características, os interesses e as
necessidades locais e específicas.
Essas novas tecnologias trazem consigo muita facilidade, mas também exige novas
competências no âmbito educacional, impondo assim, algumas adaptações, que, portanto,
devem ser incorporadas na prática docente desde a realização do planejamento de suas
atividades. Sendo assim, o computador apresenta‐se como uma ferramenta que poderá ou não
facilitar o processo de ensino e aprendizagem, sendo ainda fundamental a presença do professor
no ambiente escolar. Resta saber se os professores são conscientes de que a presença desta
máquina implica em assumir novos papéis, novos comportamentos, novas práticas.
É preciso lembrar que os computadores são ferramentas como quaisquer outras.
Uma ferramenta, sozinha, não faz o trabalho. É preciso um profissional, um
mestre no ofício, que a manuseie, que a faça fazer o que ele acha que é preciso
fazer. É preciso, antes da escolha da ferramenta, um desejo, uma intenção, uma
opção. Havendo isto, até a mais humilde sucata pode transformar‐se em
poderosa ferramenta didática. Assim como o mais moderno dos computadores
ligado a Internet. Não havendo, é este que vira sucata. (FONSECA, 2001, p.2)

Assinala‐se então a necessidade de que o docente, desde o início de sua formação esteja
em contato direto com as tecnologias não apenas de forma técnica, mas principalmente
pedagógica, para que possa de fato, inserir os recursos tecnológicos em sua prática,
acompanhando assim, o desenvolvimento da sociedade e priorizando não só as novas formas de
ensinar, mas também uma nova forma de aprender, acompanhando as constantes
transformações da sociedade em que vivemos.
No entanto, apesar das fortes opiniões, inclusive da mídia, e das qualidades indiscutíveis
ligadas ao computador, a informática na educação ainda não virou conceito base nas ideias dos
educadores, e por isso não está consolidada no nosso sistema educacional, acarretando com que
a sua disseminação nas escolas ande a passos curtos e ficando muito aquém do ideal, mesmo
considerando as iniciativas do governo através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional
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(PROINFO1), através inclusive, do Programa Um Computador por Aluno (UCA), que são políticas
públicas que incentivam e garantem a inserção dos recursos tecnológicos como ferramentas de
ensino que tem por finalidade promover, sobretudo, uma aprendizagem satisfatória.
Ainda assim, defende‐se a escola como sendo local privilegiado para socializar o uso de
tecnologias, de modo que todos possam ter acesso a estas ferramentas. O fato de as escolas
possuírem redes de acesso à internet, facilita o uso da mesma para fins educacionais, situação
que cresce a cada dia em nosso país. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil –
CGI, 66% dos indivíduos que residem na zona urbana ou zona rural utilizam a internet para
educação2. Estes percentuais seriam ainda maiores se todas as escolas, principalmente públicas,
fossem dotadas desta ferramenta, fato que almeja‐se que aconteça o mais breve possível, para
que as tecnologias possam de fato ocasionar mudanças em todo o sistema educacional brasileiro.
Na atualidade, grande parte dos educadores reconhece a importância da utilização das
tecnologias no ambiente escolar, porém, apresentam dificuldades em trabalhar com tais
ferramentas, em algumas situações, por não dominarem as diversas formas de uso da máquina.
Este fato deve ser observado para que as tecnologias possam de fato ser inseridas com
responsabilidade na educação. Acredita‐se que o computador e a internet podem fazer parte das
atividades escolares como uma ferramenta de mediação do processo de ensino e construção do
conhecimento por parte dos alunos e professores, que assumem papéis diversificados, mas não
separados, neste processo.
O uso das TIC’s no ambiente escolar possibilita além da troca de conhecimentos entre os
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, uma maior interação entre os mesmos e o
meio exterior, já que estas ferramentas promovem um contato maior e mais direto com as
informações e acontecimentos da sociedade em tempo real. Outro aspecto que deve ser
levantado é o quanto estas tecnologias podem ser úteis também à inclusão das pessoas com
necessidades especiais, já que existem diversas ferramentas que tornam a aprendizagem mais
rápida e satisfatória e ainda facilitam o trabalho do professor no que diz respeito, inclusive, na
preparação dos materiais didáticos, como no caso dos textos em braile, por exemplo.
Porém, em hipótese alguma, a inserção de TIC’s nas escolas deve acontecer de forma
desarticulada com os objetivos educacionais e a aprendizagem dos alunos, estes são aspectos
que devem ser considerados, e as ações que contemplem estas tecnologias, assim como
quaisquer outras, devem ser planejadas, para só então serem executadas, sendo interessante
também que sejam constantemente avaliadas pela equipe pedagógica da escola.

3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DAS TIC’s: OS PROFESSORES DA ESCOLA
MUNICIPAL SANTA FÉ

1

Programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação
básica levando às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais.
2
Dados disponibilizados na Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil,
considerando 9.932 entrevistados, entre eles, estudantes, aposentados e donas de casa, no ano de 2010. Coleta
Disponível <http://www.cetic.br/><http://www.cgi.br/>.
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A prática pedagógica docente é fundamental para que a inserção destas ferramentas no
ambiente escolar se consolide de forma exitosa, sem resumir‐se apenas a presença de
computadores nos laboratórios de informática das escolas, ou mesmo em posse dos alunos3,
mas, sobretudo na constituição como um meio didático que objetive alcançar uma melhor
formação aos alunos, possibilitando que estes tenham a aprendizagem facilitada utilizando os
recursos tecnológicos de forma crítica e ética.
Com base no pressuposto de que a prática docente está relacionada ao processo de
formação, é pertinente discutir o uso de tecnologias considerando a formação docente para
atuação frente às tecnologias. Kensky (2007, p. 43) defende que educação e tecnologia são
indissociáveis. As tecnologias estão presentes no contexto escolar de diversas formas e em todo
processo educativo, fazendo parte das atividades realizadas por todos os profissionais da escola,
porém, é através da ação docente que a utilização das tecnologias pode ocasionar
transformações substanciais no processo de ensino e aprendizagem.
Para estarem aptos a lidar com os desafios ocasionados pela inserção das TIC´s no
contexto escolar, os docentes devem possuir sólida formação, que subsidiará o desenvolvimento
de sua prática pedagógica em consonância com as exigências do momento atual. Acredita‐se que
é nesse processo de formação que os professores são dotados de conhecimentos e metodologias
que possibilitarão o melhor desenvolvimento de sua prática pedagógica.
A utilização destes recursos tecnológicos de forma satisfatória não depende somente do
docente, mas também de políticas públicas direcionadas para a educação e para a formação de
professores (MENDES, 2010). Felizmente, no que diz respeito à escola pública, já existem
iniciativas do governo que garantem a utilização das tecnologias no contexto escolar, voltadas
para a implantação dos recursos e formação não só do docente, mas de todos os profissionais da
escola, afinal, todos são envolvidos neste processo.
É necessária não só a oferta de uma formação inicial que contemple os uso de tecnologias
como ferramenta educativa pelas instituições formadoras de docentes, mas também, uma
formação continuada, permanente, que deverá acompanhar o desenvolvimento deste
profissional e das tecnologias em si, pois estas se caracterizam também pela possibilidade de
constante evolução.
O processo de formação docente para utilização das TIC’s no contexto escolar deve
permitir a compreensão das potencialidades que estas ferramentas oferecem na construção do
conhecimento, de forma que capacite o professor para utilizá‐la em sua prática, de forma
pedagógica, mas também tecnicamente, pois este profissional terá a responsabilidade de lidar
com a utilização das tecnologias incorporando‐as no processo de aprendizagem de seus alunos
através da criação de novas didáticas e metodologias que possibilitem a interação do professor‐
tecnologia ‐ aluno com as experiências vivenciadas fora do ambiente escolar, o que para muitos é
3

Governo Federal já tem disponibilizado laptops aos alunos através do Projeto Um Computador por Aluno –(UCA),
bem como tem assinalado que distribuirá tablet’s em escolas. Sobre UCA no Piauí
Acesse.<http://projetoucanopiaui.blogspot.com.br/>

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

uma habilidade complexa de se adquirir, e em algumas situações perpassam por problemas na
estrutura técnica, pois muitas escolas têm seus recursos com problemas técnicos relacionados à
falta de manutenção.
Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são
exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e
fundamentalmente, é necessário formar continuamente o novo professor para
atuar neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como mediador do
processo ensino‐aprendizagem. (MERCADO, 1999, p.26).

A formação docente, portanto, deve ser adequada às necessidades profissionais em
contextos educativos e sociais em evolução. O professor deve participar das decisões relativas ao
seu trabalho, sendo que a instituição formadora ou a escola em que está inserido deve situá‐lo
diante dos novos conceitos, métodos, paradigmas e tecnologias. Não basta inserir as novas
tecnologias na escola se o professor não está disposto a modificar sua prática, é necessário que o
professor tenha consciência da importância do seu papel de agente de mudança frente às TIC’s
no contexto escolar, e ainda que receba formação específica voltada para o atendimento de suas
necessidades pessoais e profissionais.
Com a finalidade de analisar como têm se dado a utilização das TIC’ suas
contribuições como ferramentas que possibilitam a aprendizagem dos alunos, considerando
a realidade e os desafios do cenário educacional atual e suas relações com a formação de
professores, foram aplicados questionários a cinco docentes da Escola Municipal Santa Fé e de
posse dos dados coletados foram levantadas três categorias. Neste trabalho, abordar‐se‐á
apenas a Categoria 01, onde investigou‐se a concepção de docentes acerca das tecnologias
através das seguintes perguntas inter‐relacionadas aos interlocutores: Como você compreende
as tecnologias da informação e comunicação na educação? Em sua opinião, qual (is) a (s)
contribuições da inserção das tecnologias nas escolas? Respondendo a estas indagações os
sujeitos entrevistados forneceram as seguintes respostas:

Tabela 1 ‐ Categoria 01 ‐ Inclusão e Contribuições de Tecnologias na Educação
Sujeitos
A
B
C

Respostas
Não há como separar tecnologias da educação. Se forem utilizadas de forma
planejada como ferramenta que dinamiza o processo aprendizagem contribui
significativamente para ampliar o conhecimento.
Importantes para o desenvolvimento de atividades pedagógicas mais dinâmicas e
diversificadas. Elevam a qualidade da prática pedagógica tornando as aulas mais
atraentes e interessantes, diminuindo a apatia, indisciplina e a evasão.
As Tic´s no ambiente escolar perpassam não só pela instituição “escola”, mas,
principalmente pela equipe que a compõe (diretor, professor, pessoal administrativo, pais
de aluno e em particular o aluno). Estas mudanças devem possibilitar o bem comum,
considerando os interesses individuais com os interesses coletivos.
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D

Fundamental para professores e alunos, uma vez que o acesso a informações se tornou
quase ilimitado. O professor passa a dispor de um leque de opções para transmitir
conteúdos de forma mais dinâmica, tornando a prática mais atrativa, tornando mais fácil
o entendimento por parte do aluno.

E

É uma ferramenta a mais e de grande valia, desde que usada adequadamente facilita o
trabalho dos educadores bem como o aprendizado dos educandos.

FONTE: Dados da Pesquisa

Nesta categoria, os discursos evidenciam que todos os interlocutores assinalam efeitos
positivos na inserção das tecnologias no processo educativo. Tanto que, os interlocutores “A” e
“D” chamam a atenção de que a inclusão de tecnologias amplia e melhora o processo do
conhecimento. Nestes discursos, percebe‐se não só a preocupação com o uso de tecnologias
para facilitar o ensino ou transmitir conhecimentos, mas principalmente, no que diz respeito à
aprendizagem, através da ampliação do conhecimento.
No discurso de “ C” percebe‐se a relação entre inclusão e tecnologias no processo
de ensinar e aprender contemplando outros atores da escola, aspecto discutido quando
enfatizou‐se que as Tic´s podem ocasionar muitos benefícios a todos os membros da escola,
desde que sejam incorporadas por todos os envolvidos no funcionamento da mesma, sem
resumir‐se a presença de computadores somente nas atividades administrativas, mas
principalmente nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelos alunos e professores.
No discurso de “B” constatou‐se a compreensão do uso das tecnologias como um
instrumento importante para elevar a qualidade da prática docente e ainda instrumento de
combate à evasão escolar. Vale ressaltar que esta última ação se concretiza com a implantação
do programa Mobieduca.me4, que está sendo implantado pela Secretaria Municipal de
Educação (SEMEC).
Com base nas afirmações dos docentes nesta e nas demais categorias, percebe‐se que
todos assinalam efeitos positivos na inserção das tecnologias no processo educativo,
reconhecendo a importância e necessidade da formação para o uso de tecnologias, que ao serem
inseridas no contexto escolar, modificam a prática pedagógica docente, apresentando resultados
favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4

Com a utilização do software MobiEduca.Me, a SEMEC pretende comunicar aos pais sobre a infrequência dos
alunos e sobre o processo ensino aprendizagem como um todo. O software é integrado ao celular dos pais ou
responsáveis, que serão notificados diariamente por mensagem de texto no celular sobre a rotina escolar e
convidando a família para a participação direta na vida acadêmica de seus filhos. Mais informações em:
http://www.semec.pi.gov.br/Normal/equipe‐escolar‐participaram‐de‐treinamento‐para‐a‐utilizacao‐do‐software‐
mobieduca‐me.html.
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De modo geral, constatou‐se que os docentes possuem a compreensão da importância do
uso de tecnologias na educação e suas contribuições como ferramenta de ensino e
aprendizagem. Quanto à formação para o uso de tecnologias, a pesquisa apontou para
necessidade de que os professores devam receber formação de qualidade para atuar de forma
competente frente às mesmas e a exigência do momento atual que vivenciamos. Os dados
apontaram para importância da formação contínua e continuada para uso de tecnologias, onde
os professores em sua maioria assinalaram para necessidade de capacitação permanente, devido
à capacidade evolutiva das tecnologias.
Para que os docentes tenham condições necessárias de criar ambientes adequados que
possam garantir um movimento contínuo de construção e reconstrução do conhecimento, é
preciso reorganizar o processo de formação, assumindo um caráter de continuidade e
permanência. Com a capacitação, o docente será capaz de acrescentar a informática como
recurso pedagógico, planejando com convicção aulas mais criativas e dinâmicas. Além do mais,
poderá manipular os recursos como apoio nos deveres pedagógicos e de outras atividades que
fazem parte do cotidiano escolar.
É inerente, que professores e demais os profissionais da escola que executam
diretamente ou indiretamente atividades em ambientes tecnológicos encontrem problemas e
obstáculos, por isso, o gerenciamento de situações é elementar para que os responsáveis
aprendam a lidar com o inesperado. Durante esse crescimento, a incorporação das novas
tecnologias de comunicação e informação na escola resulta em um processo ininterrupto, visto
que os upgrades são progressivos e imediatos.
Não obstante, a investigação evidenciou, no que se refere às práticas pedagógicas, que
uso das TIC’s, contribui para aprendizagem dos alunos, à medida que estes passam ter acesso a
conhecimentos pela mediação de tecnologias. Assim, fica evidente que o uso das tecnologias
provoca mudanças nas relações entre processos de ensino e aprendizagem, portanto, a relação
entre a formação docente e uso das tecnologias deve ser compreendida a partir da complexidade
do acesso (inclusão) de tecnologias, formação docente e práticas pedagógicas por considerar
esses elementos imprescindíveis para busca de uma educação de qualidade através do uso de
TIC’s.
Nesse sentido, recomendam‐se aos órgãos públicos, os núcleos de tecnologias, escolas e
seus atores sociais, que criem e melhorem a infraestrutura tecnológica, não somente pela
inclusão de tablet’s, como almeja o Ministério da Educação ou outro dispositivo tecnológico na
escola, mas cuide para existência de uma boa plataforma de mídia, conexões e largura de banda.
Além disso, o investimento em capacitação é condição necessária para melhoria da prática
docente. Essas ações poderão contribuir para melhoria da qualidade de ensino de escolas
públicas proporcionando efeitos positivos na prática docente e principalmente sobre a
aprendizagem dos alunos.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo identificar,
descrever, analisar e interpretar os hábitos e práticas de
leitura dos alunos ingressos no Ensino Médio Integrado
no Campus Nova Cruz (2013). Para tanto,
acompanhamos duas turmas, uma de informática e
outra de administração, no decorrer do ano citado e
aplicamos um questionário com dezoito (18) questões. A
pesquisa segue uma abordagem etnográfica e teve
como suporte teórico, estudos realizados sobre
letramento, leitura e escrita. De forma geral,

fundamentamo‐nos em autores como Vilela e Koch
(2001), Kleiman (2005) e Zilberman (1999). Nossos
dados apontam para a necessidade de campanhas e
atividades que estimulem a leitura e a escrita na escola
e também fora do ambiente escolar; já que tais práticas
são fundamentais para a compreensão das diversas
disciplinas, tornando‐se assim um objetivo de toda
comunidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Prática de leitura, educação, internet .

HABITS AND PRACTICES OF READING AND WRITING TO STUDENTS IN INTEGRATED
ENGINEERING INFLOWS CAMPUS NOVA CRUZ
ABSTRACT
This work aims to identify, describe, analyze
and interpret the reading habits and practices of
students registered in the High Integrated School in the
Campus of “Nova Cruz”, in (2013). We investigated two
classrooms, and applied a questionnaire with 18
questions. The research follows an ethnographic
approach and was theoretically supported, studies on
literacy, reading and writing. In general, the

fundamented authors such as Vilela and Koch (2001)
and Kleiman (2005). Our data point to the need for
campaigns and activities that encourage reading and
writing in school and outside of school; since such
practices are fundamental to the understanding of the
various disciplines, thus becoming a target of the whole
community.

KEY‐WORDS: Practice reading, education, ethnography, internet.
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HÁBITOS E PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS INGRESOS NO TÉCNICO INTEGRADO
DO CAMPUS NOVA CRUZ
INTRODUÇÃO
Este estudo segue a abordagem qualitativa de cunho etnográfico e tem como objetivo
conhecer os hábitos e práticas de leitura dos alunos que ingressaram em 2013 no Ensino Médio
integrado do IFRN/Campus Nova Cruz. Para traçar esse perfil, além das observações decorrentes
de nosso convívio com tais alunos através da monitoria da disciplina aplicamos um questionário
aberto, sendo o mesmo composto por dezoito (18) questões. Esse questionário buscava
identificar não só como o aluno se relacionava com a Língua Portuguesa, como também o que ele
faz fora da escola, suas expectativas em relação ao futuro, o perfil de suas famílias e como tais
fatores influenciam em seu desempenho escolar.
Nosso interesse em pesquisar esse tema decorre das dificuldades apresentadas pelos
alunos no decorrer do ano letivo de 2013, no que se refere principalmente à interpretação de
textos e construção de parágrafos, assim como pela escassez dos estudos locais que auxiliem a
compreender as opiniões e a vida dos alunos no que é concernente à matéria de Língua
Portuguesa. Para procedermos com a análise no dia nove (09) de maio de 2014, aplicamos
setenta e um (71) questionários nas turmas de 2º ano integrado de informática e administração
do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ‐ Campus Nova Cruz.
MATERIAIS E MÉTODOS
Optamos pela abordagem etnográfica tendo em vista que a mesma possibilita a
reconstrução de uma determinada prática social, no nosso caso, buscamos entender a relação
existente entre os alunos e a disciplina Língua Portuguesa, considerando não só os eventos
diretamente relacionados à sala de aula, mas também, os hábitos e práticas de leitura e escrita
de tais sujeitos. Para fundamentarmos nossos estudos seguimos autores que abordam as
estratégias envolvidas no processo de leitura e escrita, dos quais destacamos: Vilela e Koch
(2001), Kleiman (2005) e Zilberman (1999).
Como sabemos, o texto não é apenas um aglomerado de palavras sem sentido, ele é uma
construção que entra em ação junto com o leitor, concebendo determinado sentido e impressão.
Para Vilela e Koch (2001: p. 456) “O texto pode, pois, ser concebido como resultado parcial de
nossa atividade comunicativa, que se realiza por meio de processos, operações e estratégias que
tem lugar na mente humana e são postos em ação em situações concretas de interação social.” E
sempre ligado ao texto, há o contexto, que é o entorno sociocultural e histórico que cerceia cada
pessoa, influindo diretamente na interpretação do texto que esta irá ter.
“[...] conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para alcançar um
determinado objetivo em uma determinada situação, associadas aos saberes, às
tecnologias e às competências necessárias para a sua realização. Exemplos de práticas de
letramento: assistir a aulas, enviar cartas, escrever diários”. (KLEIMAN, p. 12, 2005)
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Para Kleiman (2005) é nisso que se consistiriam as práticas de letramento. Nesse sentido,
podemos desde já considerar as redes sociais e os veículos atuais de mensagens (como bate‐
papos virtuais e por telefone) como práticas de letramento, pois atendem às condições
postuladas por Kleiman e ratificadas por Monte et al(2012).
Nessa linha de raciocínio, Paiva e Tinoco (2009) , mencionam que não se pode classificar
determinada leitura como “melhor” que outra, já que cada leitura está atrelada à situação de
uso, e que esta leitura vai muito além da esfera escolar. Tratar‐se‐ia, portanto, de uma prática
social ampla, a qual é enriquecida e incitada de diferentes formas, ao longo de nossas vidas.
Pensando assim, as autoras consideram leitores tanto os que leem clássicos da literatura quanto
aqueles que leem cadernos esportivos no jornal diário, panfletos, guias de ruas, entre outros
gêneros.
Pois, segundo Zilberman (1999) a leitura é vista como uma prática individual, mas
resultante de uma concepção formulada pela sociedade para as classes e as pessoas que a
compõem. Podendo nos ser tomado como exemplo as diversas práticas de leitura presentes no
país, que diferem grupos, ideologias, e comportamentos sociais. E o reflexo disto é visível na
análise dos nossos dados.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Nesse item apresentaremos os resultados obtidos através da aplicação dos questionários.
Inicialmente objetivávamos relacionar as respostas de tais sujeitos a seu desempenho escolar, no
entanto, a maioria dos alunos, principalmente os que não tiveram um desempenho satisfatório
em tal disciplina recusaram‐se a assinar tal questionário, impossibilitando assim, nosso objetivo
inicial.
Como já mencionamos anteriormente nosso questionário é composto de perguntas
objetivas e discursivas que buscam conhecer não só os aspectos mais relacionados à convivência
dos alunos com a disciplina em questão, assim como fatores externos que podem interferir em
tais práticas, como por exemplo: atividades desempenhadas pelos alunos fora do ambiente
escolar e perfil escolar de seus pais e/ou responsáveis. Pela impossibilidade de apresentarmos
todos os dados obtidos, selecionamos algumas perguntas que julgamos indispensáveis para
traçar o perfil dos sujeitos pesquisados.
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Figura 1: Do hábito de estudar em casa. Fonte: Questão 1 aplicada no questionário/2014.
Ao analisarmos a figura 1, é visível que apenas metade dos alunos entrevistados mantém
o hábito de estudar regularmente. Além do mais, constatamos a partir da pergunta 2 “ Caso
a
resposta seja sim, quanto tempo por semana?” que entre os que mantém o hábito de estudar,
72% estudam menos de 3 horas.

Figura 2: Do hábito de ler. Fonte: Questão 3 aplicada no questionário/2014.

Figura 3: Da quantidade de livros lidos. Fonte: Questão 4 aplicada no questionário/2014.
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Ao observamos a figura 2, vimos que a maioria dos alunos estão familiarizados com a
leitura. Além disso, a partir da figura 3, podemos depreender que quase metade deles (45%) leu
entre um (1) e três (3) livros no ano de 2013, 21% leram entre três (3) e seis (6), e
surpreendentes 24% leram mais de seis (6) livros. Questionamos também os alunos se os
mesmos recebiam incentivos dos pais/ responsáveis em relação a leitura, sendo que apenas 46 %
afirmaram que sim, enquanto 54 % responderam que não.

Figura 4: De como os pais incentivam a leitura. Fonte: Questão 5 aplicada no
questionário/2014.
Na figura acima, podemos ver que dos que responderam, a maioria do incentivo é
realizada através de presentes. A segunda resposta mais indicada foi “incentivando a leitura”,
sendo a mesma bastante vaga e dificultando nossa interpretação. Também é notório que existem
aqueles que são vítimas do autoritarismo fraternal, pois deram respostas como: “Meus pais me
incentivam me mandando estudar”. Além do mais, podemos desde já, notar a dificuldade dos
alunos em expressar os pensamentos, pois 37% destes não responderam.
Como a maioria dos Campi criados na fase de interiorização do Ensino Técnico no nosso
país e principalmente na região Nordeste, O IFRN Nova Cruz atende alunos não só da cidade em
questão, assim como de outros municípios próximos, como: Santo Antônio, Montanhas, Várzea,
Serrinha, Pedro Velho, etc.. Pelo próprio caráter de seleção dos discentes, no qual se destaca as
cotas sociais para alunos de escolas públicas, temos um perfil de alunos bem diversificados sendo
alguns moradores das cidades e outros de zonas rurais, muitas vezes filhos de agricultores e
outros trabalhadores braçais. Tal questão interfere diretamente no nível de escolaridade dos
pais/ responsáveis. Sendo que de forma geral, os dados apontam para um maior nível de
escolaridade das mães, das quais 48 % concluíram o Ensino Médio e/ ou Superior, em
comparação a 35 % dos homens. Outro dado notório é que o índice de analfabetismo também é
superior entre os homens (9%) em comparação com as mulheres (4%), como podemos observar
nas figuras abaixo (figuras 5 e 6).
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Figura 5: Do grau de escolaridade do pai. Fonte: Questão 6 aplicada no
questionário/2014.

Figura 6: Do grau de escolaridade da mãe. Fonte: Questão 7 aplicada no
questionário/2014.

Figura 7: Da destinação do tempo livre. Fonte: Questão 8 aplicada no questionário/2014
(podia‐se marcar mais de uma).
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Não podemos deixar de relacionar o fato da maioria dos pais/ responsáveis terem
estudado menos que seus próprios filhos, mas reconhecerem a importância da educação, pois
como podemos ver a partir da figura 7, a maioria dos alunos se concentra, principalmente, em
três atividades: “Usar a internet”, “assistir televisão” e “ler e estudar”. O que implicitamente
mostra que tais pais não só reconhecem a importância da leitura e da escrita, como também não
exigem a participação de tais alunos em atividades domésticas e ou lucrativas, conforme
podemos conferir na figura acima, na qual apenas 25 % dos alunos dizem ajudar nas atividades
domésticas.
Na questão 9, perguntamos aos nossos alunos o hábito que este tem em relação ao uso
da internet, sendo que os mesmos afirmaram usá‐la para usufruir das redes sociais,
posteriormente para pesquisas escolares e depois para buscar notícias atuais, além de verificar o
e‐mail e utilizar para jogos.
Na questão 11 perguntamos se os alunos gostavam da disciplina Língua Portuguesa sendo
que 57% deles afirmaram gostar da disciplina e 34% apontaram que tem um grau médio de
afinidade. Isso é algo muito interessante, pois é inesperado, tendo em vista o rendimento baixo
das turmas em questão. Por outro lado, isto pode ser visto como uma oportunidade dos alunos
terem identificação para com a Língua Portuguesa, e, no entanto, apresentarem grandes
dificuldades que podem ser atribuídas a questões de base. Os alunos que responderam “não”, na
questão 11, deram respostas como: “Nunca me dei bem com essa matéria”; “É chata”; “Não me
identifico muito e as notas sempre foram um pouco baixas”; “Não sei ao certo, apenas não me
identifico”; “Por que não entendo muito bem” e “Por que não”.
De acordo com as respostas da pergunta 13, a maioria dos alunos (57%) tem dificuldades
em um assunto específico da Língua Portuguesa. Ao vermos a figura 8, é válido salientar que
grande parte dos discentes não conseguiu especificar em qual assunto tem dificuldade. Ademais,
para essa mesma questão, tivemos respostas interessantes como: interpretação textual,
produção textual, gramática e ortografia e sintaxe.

Figura 8: Das dificuldades dos alunos na disciplina. Fonte: Questão 13.1 aplicada no
questionário/2014 (discursiva).
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Figura 9: Do hábito de escrever fora da escola. Fonte: Questão 15 aplicada no
questionário/2014.

Figura 10: Do ambiente mais usado para na hora da escrita fora da escola. Fonte: Questão 15.1
aplicada no questionário/2014.

Ao analisarmos a figura 9 é perceptível que a maioria dos alunos tem o hábito de escrever
fora da escola. E na figura 10 é perceptível a grande importância do computador, pois dos trinta e
oito (38) alunos que responderam sim na questão 11, vinte e seis (26) fazem uso do computador
para editores de texto e 17 para redes sociais. Além disso, dezesseis (16) escrevem em casa, sete
(7) na igreja e dois (2) em outros ambientes.
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Figura 11: Das maiores dificuldades na produção de um texto. Fonte: Questão 17 aplicada no
questionário/2014.
Ao observamos a figura 11, é notório que a maioria dos alunos tem problemas em
organizar e expressar os pensamentos. Se voltarmos à figura 8, poderemos detectar uma linha
muito interessante nas pesquisas, pois como podemos observar, em vários momentos os alunos
deixaram respostas discursivas em branco, ou escreveram pensamentos desorganizados, o que
pode ratificar a dificuldade deles em organizar e expressar os pensamentos, dando no caso da
figura 8, na sessão “Não conseguiram especificar”, respostas como: “sei lá”, “Alguns”, “Todos”,
entre outros. Ademais, na figura 4, 37% dos alunos, não conseguiram exortar suas opiniões, pois
não responderam essa questão discursiva.
Além disso, é visível a pontualidade de assuntos como questões gramaticais, coesão e
coerência, o desenvolvimento do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão) e problemas
com criatividade. E ainda há aqueles que afirmaram não detectar em si dificuldades maiores na
produção textual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É visível que os alunos têm uma vida bastante diversificada, pois ao voltarmos à figura 7,
veremos que as atividades variam desde ler e estudar, praticar esportes, ajudar nas tarefas
domésticas, e assistir televisão. No entanto é notável que a principal atividade esteja relacionada
ao uso da internet. Nessa mesma linha, se voltarmos as figuras 7 e 10 e para a resposta da
questão 9, elas irão apontar a grande importância desta, principalmente das ferramentas de
pesquisas escolares, de redes sociais e de comunicação. Isso revela, por parte dos alunos, que
apesar da importância de atividades voltadas para sua formação profissional, as atividades
virtuais também estão direcionadas para outros fins, como a comunicação pessoal e o
entretenimento.
Ou seja, o material de leitura é amplo, sendo assim, não está restrito aos interesses
escolares. E isso revela que a leitura não está restrita aos livros propriamente ditos.
Dessa
forma podemos questionar a ideia de que os brasileiros “leem pouco” ou “leem mal”, tendo em
vista que, segundo a figura apenas 2, 96% dos alunos tem contato notável com a leitura.
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RESUMO
Os desafios e dificuldades que os professores das
disciplinas de introdução à programação enfrentam,
quando lecionam, são muitos e, mesmo assim,
existem poucos materiais que auxiliem os docentes
com propostas que facilitem o aprendizado do aluno,
essa carência de materiais acaba por manter as
práticas pedagógicas que não tem sido muito
eficientes.
Levando‐se
em
consideração
a
necessidade de novas práticas pedagógicas nas aulas

de introdução a programação, devido ao alto índice
de reprovação na mesma e a falta de materiais
didáticos que auxiliem os docentes, pensou‐se em
uma metodologia, que de forma lúdica, possibilitasse
concretizar o conceito de vetores (ou variáveis
compostas), para que os alunos percebam que este
conceito esta presente em seu dia‐a‐dia e assim
possam compreender com mais facilidade o uso de
vetores em um programa.

PALAVRAS‐CHAVE: vetor, programação, ensino‐aprendizagem

TEACHING PROGRAMMING: A PROPOSED FOR CLASSROOM DYNAMICS OF VECTORS
ABSTRACT
The difficulties that teachers of introductory
programming courses face when they teach, are
many and, even then, there are few materials that
help teachers with proposals to facilitate student
learning, this lack of material ends up keeping
practices teaching that has not been very efficient.
Taking into account the need for new teaching
practices in the classroom as an introduction to

programming, due to the high failure rate and the
same lack of teaching materials that help teachers,
we thought of a methodology that through play,
make possible to realize the concept of vectors, so for
students to recognize that this concept is present in
your day‐to‐day and so can more easily understand
the
use
of
vectors
in
a
program.

KEY‐WORDS: vector, programming, teaching‐learning
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ENSINO DE PROGRAMAÇÃO: UMA PROPOSTA DE DINÂMICA PARA AULA DE VETORES
INTRODUÇÃO:
Nos cursos da área de computação o alto índice de reprovação nas disciplinas de iniciação
a programação tem sido uma característica presente. Deteres at al (2008, p. 1, 2) diz:
As disciplinas que envolvem o ensino de Algoritmos e Programação [...] são consideradas
desafiadoras pelos alunos, pois exigem o desenvolvimento de estratégias de solução de
problemas com base lógico‐matemática. A consequência disso é o elevado número de
problemas de aprendizagem, favorecendo a ocorrência de reprovações e desistências.

Uma das primeiras dificuldades dos alunos é entender como funcionam as variáveis nos
algoritmos, ou seja, o que elas significam ou o que representam dentro destes. Como uma
grande causa dessa dificuldade tem‐se a forma como o conteúdo é abordado pelos professores,
pois em geral, estes, não utilizam representações concretas que demonstrem como ocorrem as
etapas de execução de um programa para que os alunos possam compreender o processo e
abstrair de maneira mais rápida. Segundo De Carvalho:
O sistema de ensino ainda se mantém preso a métodos analíticos de ensino e
aprendizagem que se atêm especialmente a modelos didáticos fragmentados e pouco
dinâmicos e à leitura como principal instrumento mediador do processo, prescindindo do
poder estimulante de métodos e enfoques pedagógicos que despertem para outras
instâncias da sensorialidade. (2007, p. 894)

A elaboração e documentação de métodos que facilitem o processo de aprendizagem dos
alunos nas disciplinas de iniciação à programação e auxiliem o professor em suas aulas tem sido
pouco desenvolvidos por professores e pesquisadores. Os materiais didáticos existentes são
complexos, o que dificulta ainda mais para alunos e professores tornando o processo de ensino‐
aprendizagem uma tarefa ainda mais trabalhosa. Siebra (2009, p. 30) afirma que: “existem
muitos [...] livros de algoritmos, mas geralmente estes apresentam o conteúdo ou com um nível
muito alto ou de forma muito sucinta, tornando difícil para o aluno iniciante compreender”.
O conceito de variáveis no inicio do processo ensino‐aprendizagem de programação
classificam‐se em simples e composto. Após o entendimento do conceito e da aplicação de
variáveis simples prossegue‐se para conceito de variáveis compostas que exigem do aluno um
mais elevado nível de abstração tornando este ainda mais difícil de ser compreendido. Este
trabalho objetiva apresentar um método que facilite o processo ensino‐aprendizagem de
vetores, que é classificado como variável composta.
Os vetores são muito importantes na programação, Ferrari e Cechinel (s.d, p.60) afirmam
que “os vetores são imprescindíveis quando se quer armazenar diversos valores de um mesmo
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tipo e referenciá‐los com o mesmo nome” e é fundamental que o aluno não confunda variável
simples e variável composta, pois este é um dos maiores empecilhos para o aprendizado de
vetores. Por já ter assimilado o conceito de variáveis simples o aluno acaba por tentar aplicar
este mesmo conceito em vetores, porém um vetor deverá armazenar um conjunto de dados,
como afirma Ferrari, diferente das variáveis simples que armazenam apenas um valor.
Lembrando que o conceito de variável composta não se aplica apenas aos vetores, mas também
as matrizes, no entanto a proposta apresentada está voltada ao ensino de vetores, não havendo
impedimentos para adaptações que possibilitem o uso no ensino de matrizes.
MATERIAS E MÉTODOS:
Como materiais para a execução da dinâmica foram utilizados um gaveteiro,
representado pela Figura 1, letras, representadas pela Figura 2 e uma sequência de números,
representada pela Figura 3.

Figura 1‐ Gaveteiro.

Figura 2‐ Letras

Figura 3‐ Sequência de
números.

O gaveteiro mostrado na Figura 4, que representa o vetor, foi identificado com um nome,
por exemplo, Vetor A. Cada compartimento do gaveteiro tem um número sequencial que o
identifica.

Figura 4‐ Gaveteiro numerado sequencialmente.
Foi convidado um aluno para participar da demonstração. O orientador da dinâmica
selecionou algumas letras que formaram uma palavra, no caso a palavra vetor, a quantidade de
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letras da palavra foi definida de acordo com a quantidade de compartimentos do gaveteiro
podendo ser igual ou menor que a quantidade de compartimentos, sendo menor deverá haver
um cartão sem letra para colocar no compartimento vazio. O orientador colocou uma letra em
cada compartimento de maneira aleatória, porém conhecendo a localização de cada letra, ou
seja, o número do compartimento em que a letra foi colocada.

Figura 5‐ Conjuntos de letras.

Figura 6‐ Letras colocadas nos
compartimentos do gaveteiro.

O aluno convidado não conhecia a localização das letras e a ele somente foi informado a
palavra, que era vetor. Foi solicitado a ele que retirasse as letras do compartimento na sequência
correta da palavra. Por não saber a localização de cada letra no gaveteiro, ele abriu
compartimento por compartimento procurando a letra que desejava, quando encontrada a letra
era retirada do compartimento e posta sobre uma mesa, o processo foi repetido até a formação
completa da palavra. O tempo gasto para realizar a atividade foi registrado. Por exemplo: se a
palavra fosse BOLA, e as letras estivessem armazenadas da seguinte forma: Com1: A, Com2: O,
Com3: L e Com4: B, e aluno desejasse buscar a letra B, ele deveria primeiramente abrir o Com1 e
verificar se ele tem armazenado a letra que deseja, no caso a letra armazenada é B ele então
deverá abrir Com2, fazer o mesmo teste até que a letra B seja encontrada e retirada, para então
prosseguir em busca da próxima letra, no caso O, voltando para Com 1 e repetindo o processo.
Após a conclusão da formação da palavra pelo primeiro aluno, o orientador da dinâmica
colocou, mais uma vez, uma letra em cada compartimento de forma aleatória e registrou a
localização de cada uma. Um novo aluno foi convidado e para este foi informada a localização de
cada letra no gaveteiro, sendo o endereço o nome que identifica o gaveteiro e o número do
compartimento.

Figura 8‐ Letras colocadas nos compartimentos numerados sequencialmente.
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Como o segundo aluno conhecia a localização de cada letra dentro do gaveteiro, lhe foi
permitido buscar a letra desejada na posição fornecida pelo professor não sendo necessário abrir
compartimento por compartimento para formar a palavra completa, o tempo também foi
registrado. Por exemplo, se a palavra for GADO, e as letras estiverem armazenadas no vetor da
seguinte forma Com1: D, Com 2: A, Com 3: G, e Com 4: O, e o aluno deseja buscar a a primeira
letra da palavra, letra G, ele não precisará abrir primeiramente o Com1, pois como recebeu
também a localização de cada letra, ele sabe que a letra G encontra‐se no Com3, assim poderá
diretamente abrir o Com3, repetindo o passo para cada letra que deseja buscar.
Após as duas representações o tempo registrado foi comparado pelo orientador da
dinâmica, será comparado o tempo que os alunos levaram para formar a palavra. Com a
comparação foi perceptível a importância da estrutura e organização de vetores e a importância
de compreendê‐lo para a construção de algoritmos mais eficientes.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O primeiro aluno que não conhecia a localização dos vetores levou 1 minuto e 50
segundos para formar a palavra, enquanto o segundo aluno que obtinha esta informação levou
40 segundos, ao comparar o tempo que cada aluno levou para formar a palavra vetor foi possível
explicar de maneira mais clara para os alunos a importância dos índices dos vetores,
representados pelos números colocados no gaveteiro como na Figura 4, para tornar os
programas mais eficientes, esclarecer sobre o armazenamento de um conjunto de valores em
uma mesma variável e permitir que os alunos visualizassem o funcionamento dos vetores e assim
evitassem confundir o índice com os valores, que na dinâmica foram representados pelas letras
como na Figura 5.
Na turma foi perceptível também a empolgação e colaboração dos alunos diante do
desafio proposto aos colegas, pois estes tentaram mesmo em diferentes condições alcançar o
menor tempo possível. Através deste método adaptações podem ser feitas que tornem a
proposta ainda mais desafiadora para os alunos, de forma que o aprendizado se torne algo
prazeroso e mais natural.
A aplicação de um conceito abstrato em algo concreto e mais próximo a realidade do
aluno facilitou o entendimento dos alunos, pois era visível na interação dos mesmos no decorrer
da dinâmica que eles estavam assimilando o conteúdo trabalhado. Segundo Ausubel, Novak &
Hanesian (1980): “o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o
aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos”. Ao ensinar
programação, o professor deve ter em mente que os alunos não são especialistas da área de
computação e todos os conceitos apresentados são novos. Portanto, propõe‐se que o professor
seja capaz de facilitar a compreensão do aluno utilizando de simbologias que façam parte do
escopo de conhecimentos do mesmo. Desta forma o aluno terá menos resistência ao novo
conhecimento.
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CONCLUSÃO:
O método lúdico proposto demonstrou ser uma ótima forma de facilitar o ensino‐
aprendizagem de vetores tomando como base a significância que o método teve para o aluno, já
que a função do gaveteiro já é conhecida pelo mesmo e este pode associar o novo conhecimento
ao conhecimento já existente. Desta forma entende‐se que este método poderá auxiliar
professores de programação em suas aulas e proporcionar aos alunos benefícios na qualidade da
aprendizagem. Além de contribuir para a instauração de um ambiente onde se desenvolvam
novas praticas pedagógica.
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RESUMO
Resumo: A Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) pode ser vista como uma ferramenta de apoio
pedagógico para a educação e, em especial, para a
educação profissional. O presente estudo teve por
objetivo a construção e análise de um Ambiente Virtual
de
Aprendizagem
(AVA)
numa
perspectiva
interdisciplinar para contribuição do processo de ensino
aprendizagem no curso Técnico em Informática no
Câmpus Rio Branco – Acre. Mediante estudo de natureza
qualitativa, com o uso de observação direta, aplicação de
questionário e análise de postagens no AVA, os
resultados apontaram que, apesar do consenso dos
docentes em utilizar as TIC, tivemos algumas
dificuldades na consolidação do projeto. Entretanto, após

a construção do AVA os docentes se mostraram mais
motivados e participativos, a partir dos resultados que
visualizaram no que diz respeito ao aprendizado dos
alunos. Avaliando os resultados alcançados por parte dos
discentes visualizamos um crescimento da interação e
motivação na utilização do AVA. Essa melhoria ilustra
uma boa aceitação para a plataforma virtual elaborada e
implementada para apoiara um trabalho interdisciplinar.
Neste sentido, esta pesquisa demonstrou que o AVA
pode ser um importante instrumento de apoio a ações
interdisciplinares nos cursos dos Institutos Federais.

PALAVRAS‐CHAVE: Tecnologias da Informação e Comunicação, E-Learning, AVA, Interdisciplinaridade, curso
Técnico em Informática.

CONTRIBUTIONS OF E‐LEARNING IN INTERDISCIPLINARY PRACTICEABSTRACT
The
Information
Technology
and
Communication (ICT) can be seen as a tool for
pedagogical support for education and particularly for
vocational education. The present study aimed at the
construction and analysis of a Virtual Learning
Environment (VLE) contribution to an interdisciplinary
perspective of the process of teaching and learning in
Computer Technician course at the Campus Rio Branco ‐
Acre. Through qualitative study, using direct
observation, a questionnaire and analysis of postings on
AVA, the results indicated that despite the consensus of
teachers in using ICT , we had some difficulties in the

consolidation project . However, after the construction
of AVA teachers were more motivated and participatory,
from the results viewing with regard to student learning.
Evaluating the results achieved by students visualize
growth of interaction and motivation in using the VLE.
This improvement illustrates well accepted for the
virtual platform designed and implemented as a support
for interdisciplinary work. In this sense, this research
demonstrated that VLE can be an important instrument
to support interdisciplinary courses of action in Federal
Institutes.

KEY‐WORDS: Information Technologies and Communications, E‐Learning, AVA, Interdisciplinary, Computer
Technician course.
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CONTRIBUIÇÕES DO E‐LEARNING EM PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES
INTRODUÇÃO
As novas demandas da sociedade globalizada e o advento da revolução tecnológica não
permitem mais separar a função instrumental (habilidade técnica, o fazer) da função intelectual
(habilidade científica, o pensar) e determinam, portanto, a adoção de um novo princípio
educativo que possibilite a articulação entre a ciência, a tecnologia e a cultura. O professor,
então, tem como objetivo ensinar aos educandos onde e como buscar a informação, como tratá‐
la e como utilizá‐la, bem como de promover a aprendizagem, fazendo com que os mesmos
construam o conhecimento de forma individual e coletiva.
Pensamos que o uso da Informática pode contribuir para os professores na sua tarefa de
reinventar o conhecimento e adquirir uma nova maneira de ensinar cada vez mais criativa,
dinâmica, auxiliando novas descobertas, investigações e levando sempre em conta o diálogo. E,
para o aluno, pode contribuir para motivar a sua aprendizagem e aprender, passando a ser mais
um instrumento de apoio no processo de ensino‐aprendizagem, abrindo possibilidade de novas
relações entre alunos, que estão inseridos numa sociedade diferente da dos seus pais.
É importante destacar que, no contexto de uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação para a Educação à Distância, emergem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA) definidos como:
[...] ferramentas tecnológicas de ponta desenvolvidas principalmente para a educação à
distância. Eles fazem uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para oferecer
cursos online em diversos modos que vão desde a extensão de aulas presenciais até cursos
com alunos geograficamente separados, com pouco ou nenhum encontro presencial entre
os alunos. (MORAN, 2006, p.15)

O conceito de AVA abrange o uso de tecnologia, internet, didática e principalmente
interatividade e coletividade. Estes elementos podem ser considerados essenciais em sua
elaboração, que precisa de um projeto com características que atendam seu caráter
prioritariamente colaborativo. É bom ressaltar que com ou sem tecnologias, uma prática
interdisciplinar também requer a disposição para reformular estruturas mentais para
"desaprender" e também uma "desconfiança" em relação a racionalidades bem estabelecidas.
Por isto, o questionamento básico que deu sentido a esta investigação é aquele de se
constrói sobre os avanços das tecnologias da informação e comunicação, particularmente: de
que modo uma prática em E‐Learning pautada na interdisciplinaridade pode contribuir com os
processos de ensino e de aprendizagem no curso Técnico em Informática no Campus Rio Branco
do Instituto Federal do Acre (IFAC).
Lima (2011, p. 24) sublinha que o professor é a peça‐chave para que realmente essa
realidade seja modificada, pois usar tecnologias modernas usando antigos padrões de
metodologias, de avaliações e de postura do aluno e do professor não trará modificações na
formação de um profissional dinâmico e atualizado.
A aprendizagem por E‐Learning, apresenta‐se como resposta às necessidades emergentes
de uma sociedade caracterizada por elevados níveis de competitividade, em que o "tempo" é um
fator crítico no desenvolvimento dos indivíduos e das instituições: o acesso ao conhecimento
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deve ser possível a qualquer momento e em qualquer lugar e, acima de tudo, quando é
considerado necessário e oportuno (VALENTE, 2011, p. 84).
Compreende‐se a Educação por E‐Learning como uma das modalidades de ensino‐
aprendizagem, possibilitada pela mediação dos suportes tecnológicos digitais e de rede, seja esta
inserida em sistemas de ensino presenciais, mistos ou completamente realizada através da
distância física, conforme Cidral (2008, p. 65).
O AVA permite integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresenta informações de
maneira organizada, desenvolve interações, elabora e socializa produções tendo em vista atingir
determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em
que cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um
planejamento prévio.
Nesta perspectiva, é importante destacar que o principal segredo para o sucesso da
integração do E‐Learning nas escolas está na formação dos seus docentes. Tem de existir um
planejamento e implementação de formação contínua dos docentes no sentido de perderem o
“medo” pelas tecnologias.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa, de acordo com Holanda (2014), foi desenvolvida no Instituto Federal
do Acre – IFAC, especificamente no curso técnico subsequente de Informática, para duas turmas
do 4º semestre. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre ‐ IFAC foi criado
pela lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e possui sete câmpus situados em cinco municípios:
Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
O curso escolhido foi o subsequente de Técnico em Informática, que apresenta duas
turmas e tem como objetivo formar um profissional especializado em desenvolvimento e
manutenção de sistemas. Essas turmas foram escolhidas pelo fato de que já estarem realizando o
4º período dos 6 períodos previstos e ansiavam por atividades mais voltadas para a sua área de
formação.
Todos os alunos das duas turmas (41 alunos) fizeram parte do projeto realizando
atividades e participando de fóruns, chats e planejamento de um sistema de informação, onde
posteriormente, apresentaram um seminário com os resultados. Participaram, também, (por
adesão) todos os professores que ministravam disciplinas no período. Foram convidados (08
professores). Desses, apenas 02 professores não participaram do projeto interdisciplinar.
Todos os seis (06) professores participantes ministraram disciplinas técnicas da área de
informática. As disciplinas ministradas foram: Engenharia de Software, Banco de Dados, Lógica de
Programação, Desenvolvimento WEB e Práticas Profissionais.
Nossa proposta aos docentes foi desenvolver um projeto integrador que se constituiu em
um meio ou instrumento pedagógico para o aprimoramento da aprendizagem através da
interdisciplinaridade ‐ integração e relacionamento dos conteúdos de disciplinas que compõem
os semestres do curso – e, práxis – integração teoria e prática por meio da aplicação do
conhecimento adquirido em sala de aula – à realidade.
Desta forma, a importância da interdisciplinaridade aponta para a construção de uma
escola participativa e decisiva na formação do sujeito social. O seu objetivo tornou‐se a
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experimentação da vivência de uma realidade global, que se insere nas experiências cotidianas
do aluno e do professor.
A estratégia de implementação de práticas interdisciplinares nesta pesquisa se deu
através do E‐Learning. O conceito de E‐Learning que defendemos, baseado em Valente (2011),
engloba elementos de inovação e distinção em relação a outras modalidades de utilização das
tecnologias na educação e apresenta um potencial em relação a essas mesmas modalidades.
Nesta perspectiva, do ponto de vista da tecnologia, o E‐Learning está intrinsecamente
associado à Internet e ao serviço WWW, pelo potencial daí decorrente em termos de facilidade
de acesso à informação independentemente do momento temporal e do espaço físico, pela
facilidade de rápida publicação, distribuição e atualização de conteúdos, pela diversidade de
ferramentas e serviços de comunicação e colaboração entre todos os intervenientes no processo
de ensino‐aprendizagem e pela possibilidade de desenvolvimento de “hipermídia colaborativas”
de suporte a aprendizagem.
Finalmente, é importante deixar claro que através da implementação do Ambiente Virtual
de Aprendizagem utilizamos várias estratégias de E‐Learning (Fóruns, Chats, Wikis) para apoiar as
atividades interdisciplinares propostas. Todos os docentes envolvidos eram da área técnica do
curso e realizaram atividades que foram disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e
contribuíram no processo de avaliação dos estudantes.
Coleta de dados
A coleta de dados foi feita diretamente na sala de aula. A professora pesquisadora utilizou
como instrumento principal de coleta de dados a observação direta das atividades dos alunos,
mediadas através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entretanto, houve um momento em
que o perfil do grupo estudado foi traçado a partir de um questionário. A figura 1 ilustra as
etapas desenvolvidas para possibilitar a concretização da nossa proposta.

Figura 1: Etapas do desenvolvimento da pesquisa
Fonte: A autora
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, todos os professores das duas turmas do curso Técnico em Informática
foram convidados e demonstraram interesse. Apesar da dificuldade de nos reunirmos, o
resultado da etapa foi positivo, tendo em vista que os professores se mostraram dispostos a
integrar o projeto interdisciplinar utilizando um ambiente virtual como apoio. Portanto, fica
ratificado que com apoio e capacitação dos docentes, os mesmos se envolvem e procuram
utilizar os recursos tecnológicos que estão disponíveis na escola a favor de um ensino
contextualizado e integrado.
Nossa investigação se iniciou com um questionário para levantamento do perfil e
expectativa dos discentes da Instituição matriculados nas turmas selecionadas. Essa consulta
envolveu a forma como os mesmos observam a importância das TIC nas atividades de ensino‐
aprendizagem e a frequência com que as TIC são usadas pelos discentes como apoio para a
obtenção de conhecimentos e solução de problemas.
A análise dos questionários permitiu que fosse traçado o perfil da turma quanto à vontade
de realizar atividades interdisciplinares. A maioria dos alunos se mostraram interessados neste
trabalho, alegando que trabalhar os conteúdos ministrados de forma contextualizada e integrada
pode contribuir significativamente para a aprendizagem dos mesmos. O resultado dessa etapa
foi repassado para todos os docentes envolvidos para que eles percebessem a necessidade do
projeto para possibilitar uma aprendizagem mais significativa para os nossos alunos.
Desenvolvimento de um projeto interdisciplinar
Após a aplicação dos questionários verificamos os anseios e necessidades dos discentes
das turmas pesquisadas. Percebemos que as turmas ansiavam em realizar a integração dos
conceitos e conteúdos repassados de forma isolada. Para conseguir atender a essa necessidade
imaginamos que poderia ser desenvolvido um projeto interdisciplinar e integrando conceitos e
práticas que seriam realizadas de forma isolada em cada disciplina.
Durante esta etapa, tive uma grande dificuldade em consolidar o projeto para iniciar a sua
execução. Muitos e‐mails e conversas com os professores foram necessárias para alinharmos os
objetivos e métodos que seriam utilizados na execução do projeto. Sempre tive de tomar
iniciativa na sua construção e consolidação.
Assim, 03 (três) meses após o e‐mail inicial, conseguimos finalizar o projeto que teve
como objetivo desenvolver atividades integradas e contextualizadas em sala de aula, tendo como
apoio interdisciplinar atividades e discussões desenvolvidas em um ambiente virtual.
Desenvolvimento e Avaliação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem
Após realizar o projeto interdisciplinar e o desenvolvimento do Ambiente Virtual de
Aprendizagem realizamos uma discussão a respeito da aprendizagem E‐Learning, visto que o
projeto trouxe resultados bem positivos, com a exposição em forma de seminários. A figura 2,
abaixo demonstra como ocorreu o desenvolvimento do projeto interdisciplinar e a interação do
Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde foram desenvolvidas atividades de suporte e
complementação do que era repassado aos alunos em sala de aula.
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Projeto Interdisciplinar
Figura 2: Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar
Fonte: A autora
A Figura 3 mostra a página de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizada para
o desenvolvimento do projeto interdisciplinar. O ambiente ficou disponível através do link
ead.ifac.edu.br onde podem ser realizadas atividades na plataforma Moodle.
Pressupondo um Ambiente Virtual de Aprendizagem como um espaço de construção de
novos saberes, é imprescindível a observância de características adequadas para a interação
entre os usuários e a interface, já que a mesma atua como uma espécie de tradutor que media a
interação entre usuário e computador. A necessidade desse tradutor e dá em virtude de que:
Um computador que nada faça além de manipular sequências de zeros e uns não passa
de uma máquina de somar excepcionalmente ineficiente. Para que a mágica da
revolução digital ocorra, um computador deve representar‐se a si mesmo, ao usuário,
numa linguagem que este compreenda (SILVA, 2010, p. 17).

Figura 3: Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem
Fonte: ead.ifac.edu.br. Acesso em: 01 nov. 2013
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A interface pode ser considerada um meio de diálogo entre o sistema e o ser humano que
é estabelecido. Assim, se for simples de usar, o usuário estará inclinado a fazer bom uso dela,
porém, se não for, poderá haver rejeição quanto a sua utilização. Essa divisão do ambiente em
blocos trouxe grandes benefícios para a utilização dessa plataforma, pois o que percebemos foi
que os alunos demonstraram familiaridade com o ambiente, o que confirmou que a usabilidade
foi um recurso observado na hora do desenvolvimento da plataforma, visto que os alunos e
professores ao executarem as suas atividades no ambiente não devem encontrar obstáculos ou
dispêndio de esforços para a utilização da interface.

Figura 4: Atividades disponibilizadas no ambiente
Fonte: ead.ifac.edu.br. Acesso em: 01 nov. 2013
A Figura 4, acima, exibe o ambiente que o aluno tem acesso quando acessa o projeto
interdisciplinar. Nesse ambiente, o objetivo é disponibilizar um canal diferente do que é
encontrado pelo aluno em sala de aula, tendo em vista que o propósito é que o aluno tenha
interesse em acessar e participar das discussões propostas na plataforma.
Deste modo, na plataforma virtual foram disponibilizados vários materiais que tinham a
intenção de auxiliar a prática do aluno e contextualizando e integrando as disciplinas que
estavam sendo ministradas pelos professores envolvidos no projeto, conforme visto na figura 4.
Vários recursos (Fórum, chat, wiki) foram utilizados no decorrer do semestre.
Houve um momento em que os alunos puderam avaliar o projeto que estava sendo
executado nas duas turmas envolvidas e, através dele, podemos perceber que o projeto obteve o
resultado esperado, tendo em vista os acessos e a interação dos alunos envolvidos, bem como
essa avaliação. Com a apresentação do seminário final que foi realizado entre todas as equipes
formadas, tivemos o objetivo de aplicar e demonstrar como os conceitos que foram repassados,
tendo uma visão mais prática e integrada entre as disciplinas, e trabalhados durante o
planejamento do sistema escolhido pelas equipes contribuiu no processo de aprendizagem dos
mesmos.
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As equipes formadas foram orientadas pelos professores das respectivas turmas,
referentes às disciplinas ministradas a desenvolverem um trabalho voltado para o
desenvolvimento de um sistema de informação. Durante todo o semestre, os docentes estavam à
disposição em encontros marcados para orientar e tirar possíveis dúvidas, dificuldades ou ainda
problemas para o planejamento do sistema, além do AVA direcionar as ações que os alunos
deveriam realizar através de uma abordagem mais próxima da sua rotina profissional.
É importante ressaltar que durante o semestre, os estudantes realizaram entrevistas,
conversas, observações, com o intuito de identificar as necessidades dos seus clientes, para
planejar o sistema que atendesse as suas demandas. Neste sentido, o AVA foi fundamental
através de troca de experiências, comentários sobre as etapas do desenvolvimento do sistema,
bem como, através das atividades que foram disponibilizadas na plataforma com o intuito de
criar no aluno uma visão mais técnica e profissional, tendo como referência, o mundo do
trabalho que estará inserido após a sua formação. Os discentes escolheram empresas para
propor seus projetos. Realizaram o diagnóstico através de visitas e entrevistas, analisaram as
necessidades e depois planejaram sistemas desde a base de dados ao layout.
Ao final do semestre, os seminários foram marcados e todos os professores envolvidos,
fizeram parte da avaliação do projeto final desenvolvido pelas equipes. As equipes tiveram, em
média, 20 minutos para apresentarem o planejamento do sistema, abordando os conceitos que
foram repassados em sala de aula por cada professor, de forma mais contextualizada e unificada
tendo como apoio os recursos tecnológicos para a consolidação desses conhecimentos.
Ao refletir sobre os resultados alcançados podemos observar que através do E‐Learning,
os alunos tiveram acesso a materiais mais voltados para um contexto global dos assuntos que
viam de forma isolada em sala de aula, tendo então uma aprendizagem mais personalizada e
voltada para o seu cotidiano.
Em relação ao professor, podemos compreender que o uso da plataforma trouxe uma
nova forma de planejar as suas aulas, trazendo atividades e interações que possibilitaram uma
nova forma de abordagem do conteúdo visto em sala de aula, já que realizando atividades em
conjunto com outros professores, foi possível disponibilizar ao aluno um recurso de informações
abrangendo o todo. Entretanto, para isso ser possível, os professores tiveram que dispender mais
tempo na construção do seu material, bem como maior dedicação no acompanhamento dos
alunos envolvidos no projeto.
Desta forma, entre os pontos positivos da pesquisa podemos citar: (i) maior integração
das disciplinas e dos professores que as ministraram, fortalecendo a prática interdisciplinar; (ii)
uma maior motivação do aluno, tendo em vista o número de acessos e discussões realizadas no
ambiente virtual; (iii) possibilidade do aluno utilizar os conceitos teóricos e aplicá‐los em um caso
concreto, tendo como ponto de partida o material e as discussões realizadas ao longo do
semestre; (iv) possibilidade dos docentes envolvidos poderem se auto avaliar e verificar como a
inserção de ambientes tecnológicos apoiando atividades interdisciplinares podem ser úteis para
o processo de aprendizagem.
Quanto às dificuldades encontradas ao longo da pesquisa temos: (i) falta de iniciativa dos
docentes em disponibilizar materiais relevantes e contextualizados; (II) dificuldade de realizar
planejamento conjunto, com o objetivo de unificar o conteúdo e (iii) receio de utilizar o ambiente

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

virtual por parte dos docentes, tendo em vista não estarem preparados para a inserção de
ambientes tecnológicos em sala de aula.
Avaliando este aspecto, Bairral (2012, p. 34) comenta: “Continuação e mudança. Para
muitos, palavras que se opõem. Entretanto, não há continuação sem mudança e, tudo o que
continua por muito tempo, na verdade não para de mudar”. Assim, fica claro que ao professor
cabe o papel de estar engajado no processo, consciente não só das reais capacidades da
tecnologia, do seu potencial e de suas limitações, contribuindo para a melhoria do processo
ensino‐aprendizagem, por meio de uma renovação da prática pedagógica do professor e da
transformação do aluno em sujeito ativo na construção do seu conhecimento com tecnologias
mais recentes.
Portanto, a pesquisa nos remeteu às vantagens e desvantagens da utilização do E‐
Learning como ferramenta de apoio a práticas interdisciplinares, ficando evidente que, apesar
das dificuldades, é possível utilizar esta tecnologia como um meio de proporcionar aos alunos
aulas mais atrativas e que possibilitem um aprendizado mais geral e unificado.
CONSIDERAÇOES FINAIS
A presente investigação teve como meta utilizar estratégias do E‐Learning no
desenvolvimento de uma prática interdisciplinar no curso Técnico em Informática no Campus Rio
Branco – Acre. Particularmente, foi construído e implementado um Ambiente Virtual de
Aprendizagem onde docentes e discentes puderam interagir e socializar seus projetos e demais
experiências de aprendizagem.
Ao utilizar ambientes virtuais como suporte a projetos interdisciplinares, observamos a
possibilidade de utilizar importantes ferramentas para promover a cooperação e a comunicação
entre alunos e professores, proporcionando uma maior socialização de informações,
indispensável para a construção do ensino‐aprendizagem. Com a implementação do AVA
oportunizamos aos envolvidos um acesso diversificado aos conteúdos e atividades e uma maior
flexibilidade de tempo para o trabalho online.
Ficou evidente no estudo que os docentes envolvidos tiveram disponibilidade para
participarem e planejarem o projeto de modo que o aluno pudesse articular os conteúdos vistos
em sala de aula de forma isolada. Entretanto, tivemos dificuldade na consolidação da proposta,
tendo em vista a não disponibilidade dos docentes para um planejamento mais sistemático das
ações do projeto.
A solução encontrada foi desenvolver um esboço do projeto e encaminhar através de e‐
mail para os demais educadores e, a partir daí, realizar a discussão e planejamento das ações a
serem realizadas para que pudéssemos obter um maior êxito no desenrolar do projeto. A partir
da consolidação da proposta, os professores se mostraram mais motivados e empenhados na
execução do mesmo.
Esta dificuldade nos faz constatar que os docentes de uma forma geral, em sua grande
maioria, possuem dificuldades em incorporar, aprender e saber lidar com esse excesso de
tecnologia e refletir sobre seu uso. Entretanto, é possível, também, afirmar que os docentes
sentem a necessidade de serem incluídos digitalmente, tendo em vista que a tecnologia permite
uma nova forma de trabalho e, por conseguinte, uma nova relação professor‐aluno.
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A formação de profissionais em cenários mediados com as TIC permite que cada sujeito
perceba, desde sua própria realidade, interesses e expectativas diferenciadas. Entretanto, é
necessário planejar a integração da tecnologia na cultura da instituição e que norteie as ações
dos professores no seu desenvolvimento oferecendo formas e abordagens que podem ser
inseridas no seu processo de ensino‐aprendizagem. Isso só demonstra que a utilização de
estratégias de E‐Learning, apesar se complexas, podem ser potenciais na implementação de
projetos interdisciplinares já que possibilita essa interação, compartilhamento e construção
coletiva de conhecimento.
Desta forma, é necessário afirmar que apesar das dificuldades encontradas, o uso de
ambientes virtuais cria excelentes espaços para o ensino‐aprendizagem, sendo necessário para
tal que os professores estejam aptos a atuarem como agentes condutores rumo ao
conhecimento, saindo do paradigma tradicional de transmissão de conteúdos e adotando uma
nova postura, onde a construção dos saberes tem papel fundamental.
Apesar de dificuldades, principalmente dos docentes, para a construção do ambiente
virtual e de sua deflagração na perspectiva interdisciplinar, vimos que nossa proposição mostrou‐
se frutífera para (i) a participação diferenciada e para a solidariedade dos envolvidos; (ii) para a
socialização de diferentes práticas pessoais e profissionais, sem hierarquia entre as mesmas; e
(iii) para a interação e reflexão continuada ao longo do processo de aprendizagem dos
estudantes e professores que vivenciaram nossa proposta.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo analisar como o Programa
de Apoio a Estudantes em situação de vulnerabilidade
da Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais (IFNMG), tem sido desenvolvida no Campus
Almenara e identificar quais os limites e contribuições
desta para a efetivação do direito social à educação.
Trata‐se de um estudo de caso, no qual foi realizado
levantamento bibliográfico e análise documental sobre a

operacionalização da Política na Instituição. Os
resultados revelam por um lado, fatores positivos,
relevantes à operacionalização da Política; mas por
outro, fatores que dificultam a sua execução com vistas
à garantia do direito à educação preconizado na
Constituição Federal de 1988, bem como regulamentado
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
de 1996. Portanto, é necessário repensar algumas
práticas para a garantia do direito universal à educação.

PALAVRAS‐CHAVE: Assistência Estudantil, Educação, Política Pública, Direito.

POLICY FOR STUDENT ASSISTANCE: CONTRIBUTIONS AND CHALLENGES FOR EFFECTIVE SOCIAL
RIGHT TO EDUCATION.
ABSTRACT
The work aims to analyze how the Student Assistance
policy has been developed at the Federal Institute of
Education, Science and Technology in northern Minas
Gerais (IFNMG) Campus Almenara and identify what are
the limits and contributions to the implementation of
the social right to education. This is a case study, which
was conducted bibliographic survey; documentary
analysis on the operationalisation of the policy at the
institution; and observation. The results reveal on the

one hand, positive factors, relevant to operationalizing
the policy; but on the other, factors that hinder their
implementation with a view to ensuring the right to
education advocated in the Federal Constitution of
1988, as well as regulated in the law of Guidelines and
Bases for national education (LDB) of 1996. Therefore, it
is necessary to rethink some practices to guarantee the
universal
right
to
education.

KEY‐WORDS: Student Assistance, Education, Public Policy, Law.
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A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DO
DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, a educação sempre foi voltada para a elite. Com a redemocratização
do país na década de 80, esse panorama começa a ser alterado, pelo menos do ponto de vista
teórico, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando a educação é incluída no
rol dos direitos sociais e concebida como universal.
No entanto, apesar desse avanço, o que se viu em curso na prática foi contraditório. O
advento do Neoliberalismo na década de 90 se configurou pela minimização do papel do Estado e
a retração de investimentos, trazendo sérias implicações para as políticas públicas, e, portanto,
para a política de educação.
Nesse contexto há uma efervescência de movimentos sociais dentre estes o Movimento
Estudantil, cujas reivindicações na área da educação, se pautavam pela garantia da educação
pública, laica e de qualidade para todos.
Outro movimento muito importante foi o Fórum Nacional de Pró‐Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), que ficou conhecido por ter encabeçado a luta pela
Assistência Estudantil.
A Política de Assistência Estudantil é um conjunto de ações de apoio para promover o
acesso, a permanência e a conclusão com êxito dos estudos, ou seja, é um mecanismo
importante de garantia de direitos, contudo, sua operacionalização tem caminhado por viés
inverso. A forma fragmentada, pontual e seletiva pela qual a Política é desenvolvida contradiz os
seus objetivos, sobretudo quanto a promoção da inclusão social pela educação. Fato que chamou
a atenção desta pesquisadora, e motivou a realização deste estudo, cujo objetivo é analisar como
a Política de Assistência Estudantil tem sido desenvolvida no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) Campus Almenara e identificar quais os
limites e contribuições desta para a efetivação do direito social à educação.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa realizada insere‐se no âmbito da pesquisa bibliográfica e documental. Trata‐se
de um estudo de caso que tem como lócus de pesquisa o IFNMG Campus Almenara. Inicialmente
será realizada uma breve descrição sobre o histórico da Política de Assistência Estudantil,
posteriormente será discorrido sobre o surgimento do IFNMG, bem como da Política de
Assistência Estudantil nessa instituição, e será realizada uma análise sobre sua operacionalização.
Por fim, serão tecidas as considerações finais.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. BREVE HISTÓRICO
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Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a educação é considerada como
universal e, portanto, incluída no rol dos direitos sociais. A Carta Magna prevê em seu art. 206, I
“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.
No entanto, a partir dos anos 90, consolida‐se um processo de reforma do Estado de
cunho Neoliberal, e também das políticas educacionais, centrado na privatização, na retração do
Estado, na minimização de investimentos e no sucateamento das universidades, sob a orientação
de organismos internacionais. (DOURADO, 2001)
Esse contexto tornou‐se propício ao surgimento e fortalecimento de movimentos sociais
cujas reivindicações se pautavam pela educação pública, laica e de qualidade para todos. Dentre
esses movimentos pode‐se citar o Fórum Nacional de Pró‐Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis (FONAPRACE). O FONAPRACE liderou o movimento pelo desenvolvimento de uma
Política de Assistência Estudantil por parte do Estado e se tornou o órgão assessor da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – (ANDIFES). (FONAPRACE,
1993). Criado em 1987 a partir da articulação entre as Instituições de Ensino Superior ‐ IES, seu
objetivo é estabelecer uma Política de promoção e Apoio ao Estudante, na tentativa de viabilizar
a permanência do discente na Universidade.
Através da realização de pesquisas, o FONAPRACE traçou o perfil dos alunos das
universidades e diagnosticou que 44% dos estudantes das Instituições de Ensino Superior (IES)
pesquisadas representavam a classe C, D e E. Assim, propôs que fosse incluído no Plano Nacional
de Educação de 2001, premissas para o desenvolvimento de uma Política de Assistência
Estudantil de apoio ao estudante. Foi previsto programas como bolsa trabalho e outros
destinados a estudantes carentes, desde que apresentassem bom desempenho acadêmico.
(FONAPRACE, 2007).
No ano de 2007 o Governo Federal lança o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais (REUNI), cujo objetivo é expandir o acesso e a
permanência dos alunos na educação superior através da adoção de diversas medidas, dentre
outras, a criação de políticas de inclusão e Assistência Estudantil. (BRASIL, 2007).
E no mesmo ano (2007), a ANDIFES publica o Plano Nacional de Assistência Estudantil
proposto pelo FONAPRACE, com o objetivo de garantir o acesso e permanência dos estudantes
de graduação das IES, na perspectiva da inclusão social e pautado pela melhoria da qualidade de
vida. Plano esse que influenciou a promulgação da Portaria n° 39 de 2007, pelo Ministério da
Educação, dispondo sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). No entanto, o
PNAES somente foi instituído oficialmente pelo governo federal em 2010, por meio do Decreto
nº. 7.234 de 2010.
O PNAES estabelece diversas modalidades de auxílios e incluiu os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia na Política de Assistência Estudantil, pois até então, a referida
Política era destinada a atender somente às demandas dos cursos de graduação das
universidades públicas.
De acordo com o art. 3º, § 1º, do Decreto Nº. 7.234/2010, as ações de Assistência
Estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas:
 I ‐ moradia estudantil;
 II ‐ alimentação;
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III ‐ transporte;
IV ‐ atenção à saúde;
V ‐ inclusão digital;
VI ‐ cultura;
VII ‐ esporte;
VIII ‐ creche;
IX ‐ apoio pedagógico;
X ‐ acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

3.2. O IFNMG CAMPUS ALMENARA E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Criado pela Lei n°. 11.892/2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais (IFNMG), é fruto da integração da Escola Agrotécnica Federal de Salinas e
do Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Januária, instituições criadas
respectivamente em 1953 e 1960, quando ainda eram denominadas de Escola de Iniciação
Agrícola de Salinas e Escola Agrotécnica de Januária. (IFNMG, 2013). De acordo com a Lei n°.
11892/2008, em seu art.2°:
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimento técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos
desta Lei.
.

O IFNMG Campus Almenara iniciou suas atividades em 21/10/2010. (IFNMG, 2013, p.15) e
desde 2011 tem desenvolvido ações com o objetivo de oportunizar além do acesso, a
permanência dos alunos na Instituição, por meio da Política de Assistência Estudantil.
A Política de Assistência Estudantil do IFNMG Campus Almenara é regulamentada por
intermédio da Resolução n°. 33/2012, do Conselho Superior, datada de 03 de Agosto de 2012, e
dispõe dos seguintes Programas de Assistência Estudantil: Programa Universal que versa sobre a
concessão de bolsas por mérito/desempenho acadêmico; Programa de Apoio que dispõe de
auxílios destinados a estudantes em situação de vulnerabilidade social; e Programa de Apoio às
Pessoas com Necessidades Específicas.
O Programa de Apoio à estudantes em situação de vulnerabilidade social, foco deste
trabalho compreende a oferta dos seguintes auxílios: auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio
cópia e impressão, itens escolares e uniforme, alimentação, cópia e impressão, permanência,
auxílio financeiro para o estudante do Programa de Integração da Educação Profissional com
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).

3.3. RESULTADOS PRELIMINARES DA ANÁLISE
De acordo com levantamentos de dados realizados em 2013 junto ao Núcleo de
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Assistência Estudantil (NAE), foi identificada a oferta dos seguintes auxílios e respectivos valores
no IFNMG Campus Almenara: transporte municipal, destinado ao translado de estudante que
reside no município em que o Campus está localizado, cujo valor é de R$ 60,00; transporte
intermunicipal destinado ao translado de alunos oriundos de outros municípios, que têm que se
deslocar de suas cidades diariamente para estudarem em Almenara, cujo valor é de R$ 160,00;
auxílio uniforme no valor de R$ 20,00; auxílio cópia e impressão de R$ 30,00; e auxílio
permanência, destinado aos alunos oriundos de outros municípios que, em razão da distância,
bem como da modalidade do curso que frequentam – integral ‐ fixam moradia em Almenara. O
valor desse auxílio é de R$ 410,00 e além das despesas com moradia, é destinado à suprir
despesas com transporte. A alimentação também é outra modalidade de auxílio, mas diferente
dos primeiros não é repassado diretamente aos alunos em forma de pecúnia. O auxílio consiste
na oferta de uma refeição, o almoço, fornecido no Campus, por empresa terceirizada.
O auxílio moradia, destinado à suprir despesas exclusivas de moradia, não é ofertado pelo
Campus, por motivo que esta pesquisadora desconhece. E o auxílio para alunos do PROEJA
também não, considerando que, nesse último caso, o PROEJA não é ofertado pelo Campus.
Os auxílios de uma forma geral são ofertados por meio de Edital, e os valores e
quantidade são determinados em função do orçamento do Campus.
Através do levantamento de dados realizados percebe‐se que os auxílios ofertados
contribuem para a manutenção dos alunos na escola, considerando que, pela condição de
insuficiência financeira familiar, muitos destes abandonariam os cursos se não recebessem, pois
apresentam renda per capita inferior a um salário mínimo e meio, de acordo preconizado pela
Política de Assistência Estudantil.
Assim, as desigualdades sociais repercutem na escola, e uma de suas consequências mais
perversas é a evasão.
De acordo com Faro (2008, p.1):
[...] o Brasil é um país de índices desproporcionais quando se trata da socialização de
suas riquezas. Esse quadro, que não apresenta solução a curto e médio prazo, tem
imposto a suas instituições e cidadãos, com justificada urgência, um amplo debate sobre
como construir adequadamente a cicatrização de suas profundas chagas sociais e o
equilíbrio de oportunidades de desenvolvimento humano para todos. No âmbito das
universidades essa discussão é tão fundamental quanto o tema dos currículos ou dos
projetos pedagógicos dos cursos, pois parte significativa de nossos alunos não lograrão
êxito em sua carreira se não lhe forem proporcionadas as condições objetivas para tal,
do contrário, gerar‐se‐á o perverso quadro da retenção acadêmica, que é prejudicial
para eles e para o país como um todo.

A necessidade de proporcionar condições materiais concretas de permanência aos alunos
dentro do espaço educacional é objeto de debate na educação em geral, seja nos cursos
superiores das universidades, como assinala Faro (2008), seja no ensino técnico
profissionalizante dos Institutos Federais de Educação.
Outro fator que contribui para a permanência dos alunos na escola é o trabalho multi e
interdisciplinar voltado para o atendimento das demandas dos alunos, e realizado por psicólogo,
assistente social, nutricionista e técnico de enfermagem do Núcleo de Assistência Estudantil, em
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interface com diversos setores do Instituto, mais especificamente com a Direção Geral,
Departamento de Ensino e de Extensão do Campus e Setor de Registros Escolares.
Contudo, ainda há muitos desafios a serem enfrentados para a materialização da Política
de Assistência Estudantil com vistas à garantia do direito social à educação. O valor recebido para
a operacionalização da Política de Assistência Estudantil ainda é insuficiente para atender as
demandas do Campus, o que restringe a quantidade de estudantes contemplados com os
auxílios. Há listas de espera de candidatos que pleiteiam os auxílios e que não conseguem ser
contemplados apesar da condição de insuficiência financeira e vulnerabilidade social. A falta de
recursos não proporciona o atendimento integral das necessidades dos estudantes como será
observado nas discussões abaixo.
Dourado (2001) faz uma discussão sobre as políticas educacionais brasileiras e afirma que
é necessário realizar mudanças nesse processo de gestão e operacionalização, pois “trata‐se de
implementação de políticas focalizadas, caracterizadas pela segmentação, rompendo assim, o
princípio da universalização da educação em todos os níveis”. (p. 50)
Nesse sentido, a descentralização da discussão sobre o orçamento da Política em questão
no Campus é necessária, bem como o desenvolvimento de uma gestão democrática na alocação
dos recursos, ou seja, a participação dos profissionais envolvidos, bem como dos discentes no
processo de tomada de decisão.
No que se refere ao auxílio permanência, destinado a suprir despesas de moradia e
transporte, há algumas considerações a serem feitas: o valor deste auxílio é bem aquém aos das
despesas especificadas. De acordo com levantamento de dados realizados por esta pesquisadora,
as despesas dos estudantes com estadia (república, pensionatos ou casa alugada) em 2013
variam entre R$ 275,00 e R$ 500,00, sendo que o menor custo é do estudante que vive em
“República”, no entanto, este é o público minoritário. A maioria dos alunos vive em pensionatos
cujo custo é de R$ 450,00. Os pais ou responsáveis legais optam por este tipo de moradia
considerando a menoridade dos filhos e o fato de ter um adulto responsável pelo
estabelecimento, o que não ocorre na República. Há também a oferta de refeições à noite e aos
finais de semana. Quanto ao transporte: o IFNMG se localiza a 6 km do centro da cidade, motivo
pelo qual o custo com transporte varia entre R$ 60,00 e R$ 80,00, dependendo do deslocamento
ou não para casa no horário de almoço. Dentro dessa mesma discussão, há que se pensar ainda
que em se tratando de um público de baixa renda, há ainda dificuldades no deslocamento para a
casa da família aos finais de semana.
Quanto à alimentação dos estudantes, é fornecido um almoço, por intermédio de
empresa terceirizada, ou seja, o auxílio alimentação se restringe à concessão de uma única
refeição. Em se tratando dos alunos oriundos de outros municípios e residentes em Almenara,
significa dizer que estes não contam com auxílio para o jantar, tampouco para as refeições dos
finais de semana.
Além da concessão dos auxílios, há que se pensar que o acompanhamento dos alunos é
indispensável: a realização de visitas domiciliares, conhecimento do contexto socioeconômico em
que os alunos estão inseridos; articulação com a rede sócio assistencial, enfim, diversas
atividades relacionadas com o monitoramento e avaliação do Programa a partir do
acompanhamento do aluno.
Segundo Faro (2008):
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O monitoramento e a avaliação são processos contínuos que acompanham, de modo
permanente, as atividades da política e dos programas, buscando descrever e analisar,
de maneira crítica, as metas alcançadas e a alcançar e o impacto sócio acadêmico do
serviço, a partir dos objetivos propostos, do contexto e do processo desenvolvido. [...] Os
momentos de monitoramento e avaliação das ações de assistência estudantil deverão
ter como premissas fundamentais o estudante, suas circunstâncias sociais e sua vida
acadêmica. (p. 6)

São premissas previstas no próprio PNAES, que, no entanto, se não observadas, implicam
direta e negativamente no trinômio acesso, permanência e conclusão com êxito dos estudos.

CONCLUSÃO
Apesar dos inegáveis avanços na educação brasileira, os desafios são constantes. O Brasil
é um país desigual, e isto reflete na desigualdade de acesso e permanência do aluno na escola.
Através do estudo realizado observou‐se que a Política de Assistência Estudantil
implantada para democratizar o acesso e assegurar o princípio da igualdade de condições de
permanência e conclusão com êxito dos discentes, não cumpre integralmente com sua
finalidade. A Política não abarca a totalidade de alunos que dela necessitam, pois não dispõe de
recursos suficientes para a sua operacionalização.
Nesse sentido, há uma violação do direito social à educação, na medida em que alunos
que não dispõem de boas condições financeiras não terão o apoio necessário para acessar o
ensino e nele permanecer. A falta de recursos financeiros leva o aluno a abandonar a escola, pois
as despesas extras comprometem o orçamento da família.
O valor real dos auxílios concedidos não corresponde ao valor dos gastos. Além disso, a
referida Política não pode se restringir à mera concessão de auxílios, numa perspectiva
fragmentada e assistencialista. Faz‐se necessário conhecer de fato os alunos, suas opiniões, a
realidade sociofamiliar em que ele está inserido, estabelecer vínculo de proximidade e realizar
seu acompanhamento sistemático. Os atores sociais diretamente envolvidos em uma política
pública devem participar da sua gestão para que esta, de fato, atenda aos interesses coletivos e
garanta direitos sociais.
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RESUMO
As escolas de nível fundamental e médio veem incluindo
cada vez mais o tema sustentabilidade nas suas praticas
pedagógicas diárias. Esse efeito se da pela necessidade
da formação de novas gerações com um compromisso
comunitário e uma consciência ambiental correta.
Vislumbrando essas praticas, ferramentas tecnológicas
de apoio ao aprendizado tornam‐se aliadas poderosas
na busca dessa conscientização. A presente pesquisa

propõe uma ferramenta de ensino de coleta seletiva,
utilizando uma lixeira inteligente, baseado na tecnologia
Arduino.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Coleta Seletiva, Arduino.

RECICLATEC ‐ TEACHING TOOL OF SELECTIVE COLLECTION USING A TRASH SMART, ARDUINO
BASED ON TECHNOLOGY.
ABSTRACT
The elementary and middle level including
increasingly see the theme of sustainability in
their daily teaching practices. This effect of the
need for the training of new generations with a
community
commitment
and
correct
environmental awareness. Glimpsing these

practices, technological tools to support
learning become powerful allies in seeking this
awareness. This research proposes a teaching
tool for selective collection, using a clever
recycling bin, based on Arduino technology.

KEY‐WORDS: Education, Selective Collection, Arduino
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RECICLATEC ‐ FERRAMENTA DE ENSINO DA COLETA SELETIVA, UTILIZANDO UMA LIXEIRA
INTELIGENTE, BASEADO NA TECNOLOGIA ARDUINO.

INTRODUÇÃO
A sustentabilidade ambiental – termo criado para designar o conjunto de políticas
públicas que aliam desenvolvimento econômico a medidas que minimizam a poluição causada
pela ação humana – já é um dos principais temas de discussão em fóruns, congressos e centros
de pesquisa do País. E as razões para o crescente interesse em torno desse tema particular da
agenda ambiental não são poucas. Estruturas governamentais e grandes blocos econômicos se
esforçam em reuniões e gastos de milhares de dólares na busca de soluções para o problema da
sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente dentro dos seus cotidianos ou
mesmo fora das suas jurisdições. Segundo Oliveira (2014), Ações como o reciclação 2012 (maior
evento nacional de sustentabilidade), Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável), Protocolo de Kioto (que trata da redução da emissão de gases e
créditos de carbono), entre outros, nos reportam a importância do tema e a abordagem de novas
soluções tecnológicas para apoio a essas ações.
Dentro deste contexto, as lixeiras seletivas estão presentes em locais como praça, escola,
shoppings, entre outros, porém, nem sempre são usadas corretamente, devido a falta de
consciência ou informação da população em geral. Cada uma possui uma cor de identificação
relacionado ao tipo de material que nela deve‐se depositar. Elas trazem a ideia de reduzir,
reciclar e reutilizar material descartado, que, atualmente se configura como procedimento
fundamental no conceito do processo de coleta seletiva.
Atualmente, vários pesquisadores veem desenvolvendo projetos voltados à
sustentabilidade. Um dos projetos interessantes propostos pela BIGBELLY (2008) está no norte
do Reino Unido, na cidade de Inverness, onde vem sendo testado uma tecnologia inovadora para
a manutenção da limpeza das ruas: lixeiras inteligentes. Batizada de “BigBelly”(Barrigão). O cesto
de lixo possui funcionalidades que vão muito além de apenas receber os resíduos descartados
por pedestres. Para funcionar ela se alimenta de energia solar em que basta apenas 8 horas de
exposição para um mês de funcionamento e, ainda possui um sistema de compactação
embutido, que funciona periodicamente para manter o lixo ocupando o menor espaço possível.
Opcionalmente, ela também pode mandar um e‐mail para a central sempre que ficar cheia,
avisando que precisa ser esvaziada.
Com o objetivo de auxiliar a curva de aprendizagem a cerca do tema desenvolvimento
sustentável e coleta seletiva, o projeto Reciclatec vem com uma proposta de se tornar uma
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ferramenta intuitiva e atrativa na busca da conscientização da comunidade local em preservar o
meio ambiente através da coleta inteligente.
Materiais e Métodos
“Arduino é uma plataforma de prototipagem1 eletrônica de hardware livre” (ERUS, 2012).
Surgiu na Itália, em 2005, como uma ferramenta de fácil manuseio para criar projetos/protótipos
que não exigissem muita complexidade. Ele é multiplataforma podendo ser utilizado em
ambientes Linux, Mac OS e Windows. Outra grande vantagem é que esse dispositivo é mantido
por uma comunidade que trabalha na filosofia open‐sourse, todo material (software, bibliotecas,
hardware) pode ser reproduzido e usado por todos sem a necessidade de pagamento de direitos
autorais.
O equipamento é uma plataforma de computação física: são sistemas digitais ligados a
sensores e atuadores, que permitem construir soluções que percebam a realidade e respondem
com ações físicas. Ele é baseado em uma placa microcontroladora, com acessos de Entrada/Saída
(I/O), sobre a qual foi desenvolvida uma biblioteca de funções que simplifica a sua programação,
por meio de uma sintaxe similar à das linguagens C e C++. O Arduino possui o microcontrolador
ATMega, também denominado MCU2. Os mais comuns são as placas com os chips ATMega8,
ATMega162 e ATMega328p, e algumas linhas de alimentação 5v e 3,3v, GND Terra, E/S digital e
analógica, além de uma interface serial ou USB, para interligar‐se ao hospedeiro.
A figura1 apresenta uma placa básica de Arduino. Segundo Silveira (2012) sua arquitetura
constitui‐se de uma biblioteca chamada "Wiring". Ele possui a capacidade de programar em
C/C++, permitindo assim criar com facilidade muitas operações de entrada e saída, tendo que
definir apenas duas funções:


setup() – Inserida no inicio, na qual pode ser usada para inicializar configuração;



loop() – Chamada para repetir um bloco de comandos ou esperar até que seja desligada.

1

É a versão inicial do que poderá vim a ser o modelo de informações final.
2 é um computador em um chip, que contém um microprocessador, memória RAM e ROM
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Figura 1‐Arduino. Fonte: (ARDUINO.CC 2014).

O sensor apresentado na figura 2 emite um sinal na faixa de frequência do ultrassom (por
volta de 30kHz). Este sinal se propaga pelo ar até encontrar um obstáculo. Ao colidir com o
obstáculo uma parte do sinal é refletida e captada pelo sensor. Portanto, um único sensor ultra‐
sônico, possui um receptor e um emissor. Possui 4 pinos, sendo alimentação VCC, Terra GND,
sendo necessário dois para o receptor e dois para o emissor (existe ultrassons que possuem um
pino para os dois, porém os mais comuns utilizam dois), trigger (emite o sinal) e echo (recebe o
sinal).

Figura 2 ‐ Sensor Ultra‐sônico. Fonte: (SILVEIRA 2012).
O Circuito Integrado L293D é um CI que possui duas pontes H, apresentado na figura 3.
Ponte H é um circuito eletrônico que permite que o microcontrolador forneça a corrente
necessária para o funcionamento do Motor de corrente contínua.
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Figura 3 ‐ Circuito Integrado L293D. Fonte: (ROBOCORE 2014).
O servo motor mostrado na figura 4 é um dispositivo eletromecânico, pequeno e
compacto que, a partir de um sinal elétrico em sua entrada, pode ter seu eixo posicionado em
uma determinada posição angular. Não foram feitos para girar livremente, e sim para ir para uma
posição escolhida de acordo com um limite de, geralmente 180 graus. São largamente utilizado
em robótica e aeromodelismo. A IDE (Integrated Development Environment) do Arduino já possui
uma biblioteca de fábrica para controlarmos o servo motor, que é a Servo.h.

Figura 4 ‐ Servo Motor. Fonte: (SILVEIRA 2012).
O servo motor possui 3 fios: 2 para alimentação (VCC e GND) e um para controlar sua
posição. Este controle da posição é feito através do PWM, que é uma saída digital que gera um
sinal alternado (0 e 1) onde o tempo que o pino fica em nível 1 (ligado) é controlado. É usado
para controlar velocidade de motores, ou gerar tensões com valores controlados pelo programa.
Os Led´s presentes na figura 5 emitem uma luz quando uma pequena corrente o excita
(apenas em uma direção, do pino mais longo para o pino mais curto).

Figura 5 – LED. Fonte: (SILVEIRA 2012).
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Além dos dispositivos de controle principais, para montar a reciclatec ainda usamos uma
chave momentânea, que permite a passagem e corrente quando pressionado, alguns sensores de
luminosidade, um display de LCD para mostra dados lidos pelo Arduino em letras e números e
alguns resistores de limitação de passagem de corrente elétrica. Esses dispositivos são
apresentados na figura 6.

Figura 6 – Dispositivos Acessórios. Fonte: (ROBOCORE 2014).

Para a estruturação da lixeira foi utilizado cerca de 90% das peças recicladas de uma
impressora jato de tinta. Um dos segmentos usados foi o carro da impressora. Esse dispositivo
era responsável por mover os cartuchos de tintas e imprimir o conteúdo a ser encaminhado. A
função de deslizar sobre a fita foi mantida, porém agora essa é utilizada para encaminhar a
bandeja ao local onde o lixo é depositado. Sobre o controle do carro, um sensor ultrassônico fica
constantemente calculando a distância entre ambos, assim podendo se locomover para posição
inicial ou em outra desejada. Há quatro botões para o controle do carro, onde cada um possui
sua cor de acordo com o tipo de resíduo, que ao pressionar um deles a bandeja será
encaminhada à lixeira desejada. Além desta própria locomoção controlada, um led, interligado a
cada botão, é ligado quando a bandeja passa em sua frente, visto que um sensor de
luminosidade (LDR) capta sua luz, fazendo com que haja passagem de corrente para uma das
portas analógicas. Quando o LDR capta essa passagem uma nova função da programação é
acionada e um servo motor estabelece um ângulo que deixa a bandeja aberta e o carro freia.
Quando não houver luz no sensor, nem botão pressionado, tanto o servo quanto o carro voltam
para a posição inicial, a bandeja fecha e o carro entra no estado de depósito.
Quando nenhum dos botões estiverem pressionados o carro volta para a posição inicial,
que é medida pelo sensor ultrassônico. Para que seja feita a movimentação do carro é utilizado
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um circuito integrado, L293D, que possui duas pontes H, onde ele pode polarizar um motor
diretamente ou de forma reversa pelo controle do fluxo de corrente. O uso da ponte H permite
controlar motores DC pelo arduino utilizando comandos digitais e alimentação externa, assim
não causando nenhum dano a placa.
No tocante a execução do botão, um display de LCD informa ao usuário determinada
sequência, ficando exposta por alguns segundos para o depósito de lixo. A cada procedimento
bem sucedido é impresso no display um alerta de “OK”, assim informando que pode passar para
o próximo passo. Terminado toda a sequência é impresso um “Parabéns” na tela. Caso o
material de descarte seja depositado de forma errada o LCD indica o equívoco com a mensagem
“Erro”, seguido de “Tente Novamente”, assim iniciando a sequência inicial.
Resultados e Discussão
Como prova da eficiência da metodologia de ensino da coleta seletiva utilizando a ferramenta
Reciclatec, um grupo de crianças foi selecionado para realização de testes. Metade do grupo recebeu
treinamento convencional com as metodologias padrões e o outro grupo foi treinado utilizando o
Reciclatec.
Um grupo de crianças foi selecionado a partir do projeto de extensão de Inclusão Digital do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Picuí em uma turma de
alunos com a faixa etária entre 8 e 10 anos. Os acertos e erros dos alunos foram levantados com o
objetivo de se analisar a curva de aprendizado observada com a utilização do Reciclatec:


20 crianças foram submetidas a uma aula de Coleta seletiva, perfazendo 100% do grupo a
ser pesquisado;



10 crianças assistiram uma explicação convencional em sala de aula com quadro negro,
perfazendo 50% do grupo;



10 crianças foram submetidas a metodologia do Reciclatec, perfazendo 50% do grupo;



O gráfico da figura 7 mostra a curva de acerto dos dois grupos:
o 70% das crianças que forma treinadas com Reciclatec obtiveram uma curva de
aprendizagem satisfatória
o 60% das crianças que foram submetidas ao modelo convencional assimilaram os
conteúdos;
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Figura 7‐Crianças Fazendo testes com Reciclatec e de maneira tradicional. Fonte: Autoria Própria

O AUTOR,ANO)

Conclusão
O Reciclatec se mostrou eficaz na sua experimentação prática. As suas funcionalidades de
obtenção e distribuição dos resíduos conforme a seleção do usuário aprendiz faz com que este
tipo de lixeira se apresente como uma grande ferramenta educativa no sistema de coleta
seletiva.
Toda estrutura utilizada respondeu bem às aplicações dispostas a estas, demonstrando
ser este um modelo efetivo para se construir uma lixeira interativa sem muitos custos e, o mais
importante, sustentável.
Os próximos passos para a evolução da Reciclatec é o melhoramento da sua interface, o
aperfeiçoamento da suas rotinas didáticas, atribuindo‐o novas demandas educacionais e a
implementação de um modulo de ranqueamento de usuários via celular para aplicação de
conceitos de gamificação.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva construir um perfil do aluno que
frequenta a licenciatura em Matemática no Campus de
Mossoró do IFRN, procurando identificar as motivações
desses alunos para estudar em um curso voltado para a
formação de professores. Para isso, utilizamos técnicas
diversificadas de coleta de dados, que são: a observação
da realidade, análise do projeto do curso, aplicação de
questionários e entrevistas com os alunos. Os dados
coletados permitem constatar que os alunos que
participaram da pesquisa são adultos que possuíam
apenas o ensino médio quando iniciaram a licenciatura.
A maior parte dos alunos é do sexo masculino e exerce
alguma atividade de baixa remuneração, dedicando

poucas horas ao desenvolvimento das atividades do
curso. Parte significativa dos alunos estava afastada do
ambiente acadêmico e afirma que optou pela
licenciatura em Matemática apenas para obter um
diploma de um curso superior e utilizá‐lo na realização
de concursos, devido ao insucesso em outros
vestibulares ou mesmo pela afinidade com a
Matemática. É preocupante constatar que nenhum
aluno afirmou que optou pela licenciatura com o
objetivo de tornar‐se professor havendo situações em
que outra pessoa fez a inscrição do aluno no vestibular
ou ainda situações em que o aluno apenas desejava
estudar no IFRN.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação, professores, perfil, motivações, aluno.

THE PROFILE OF THE STUDENTS UNDERGRADUATE IN MATHEMATICS OF CAMPUS MOSSORÓ
IFRN AND THEIR MOTIVATIONS FOR UNDERGRADUATE COURSES
ABSTRACT
This research aims to build a profile of students
attending a undergraduate in Mathematics at Campus
Mossoró IFRN, trying to identify the motivations of
these students to study in a course aimed at training
teachers. We utilize diverse techniques of data
collection, which are: the observation of reality, analysis,
course design, questionnaires and interviews with
students. The data collected allow us to affirm that
students who participated in the study are adults who
had only high school graduate when they began. Most
students are male and has some activity in low‐paying,

devoting hours to the activities of the course. A
significant part of the students are away from the
academic environment and declare that opted for the
undergraduate in mathematics just to get a diploma
from a college undergraduate and use it in the tendering
due to failure in other vestibular or affinity for
mathematics. Worryingly said that no students chose to
graduate with the goal of becoming a teacher there are
situations in which someone else signed up for college
student or situations where the students just wanted to
study in IFRN.

KEY‐WORDS: formation, teachers, profile, reasons, student.
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O PERFIL DO ALUNO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CAMPUS DE MOSSORÓ DO IFRN E
SUAS MOTIVAÇÕES PARA CURSAR UMA LICENCIATURA
1 INTRODUÇÃO
As últimas três décadas têm sido marcadas por uma série de mudanças no sistema
produtivo nacional, estimuladas pela implantação de novos modelos de gestão e pelo grande
desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de microeletrônica, microbiologia, produção
energética e microinformática, com implicações nas mais diversas áreas de atuação humana (na
produção de bens e serviços, no mundo do trabalho, nas formas de organização dos
trabalhadores etc.).
A globalização da economia, a reestruturação produtiva, a hegemonia do discurso
neoliberal, a crise do Estado interventor e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e
informação (TCI) trouxeram à tona novas necessidades de formação escolarizada, em um
contexto que se caracteriza por aspectos como: acelerado processo de mudança, maior
complexidade, grande avanço tecnológico e pela compressão das relações de espaço e tempo.
Essas características da sociedade atual estão influenciando o mundo do trabalho, pois a
transição do paradigma econômico taylorista/fordista para o modelo de acumulação flexível vem
fazendo com que o trabalho se torne mais precário, mais responsabilizado e com maior
mobilidade.
De acordo com Kuenzer (1999), em um contexto de hegemonia do modelo
taylorista/fordista, o mundo da produção necessitava de trabalhadores que, com pequenas
variações, desenvolviam as mesmas tarefas ao longo de toda a sua vida social e produtiva, com o
objetivo de produzir em massa, com pouca diversidade de qualidade e atendendo a demandas
relativamente homogêneas.
Porém, a mudança de paradigma econômico também modificou as funções dos
trabalhadores, exigindo o desenvolvimento de novas habilidades e competências por parte desse
trabalhador que, para se inserir em um mercado de trabalho cada vez mais restrito e competitivo,
deve apresentar características como: flexibilidade, eficiência, produtividade, interação,
aprimoramento, participação, interesse, envolvimento, competência, qualificação, capacidade de
gerir situações de grupo e estar sempre pronto para aprender.
O desenvolvimento de novas habilidades e competências aliado à necessidade de
aprendizado ao longo de toda a vida ampliam o leque de reivindicações feitas à educação escolar
que, mais que oferecer educação a todos os cidadãos, tem que assegurar a qualidade dessa
educação.
Não sem motivo, torna‐se absolutamente fundamental proceder a um conjunto de
alterações no atual sistema educacional e de formação profissional. Justamente porque
a fase de transição da economia tradicional para uma nova economia exige uma
educação geral ampliada e formação continuada ao longo do ciclo de vida ativa das
classes trabalhadoras condizente com o estágio de desenvolvimento econômico e o
avanço da expectativa média de vida da população. (POCHMANN, 2004, p. 391)
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Evidentemente, novas e diversificadas demandas por formação apresentadas pela
sociedade trazem à tona um novo conjunto de demandas para os profissionais da educação e,
consequentemente, para os cursos responsáveis pela formação desses profissionais.
Em um contexto de reconhecimento da importância da educação como elemento
essencial para a superação das desigualdades sociais, acesso ao trabalho e elemento estimulador
do desenvolvimento econômico do País, seria normal que ocorresse uma maior valorização dos
profissionais da educação e uma maior procura pelos cursos de formação de professores por
parte dos alunos que concluem o ensino médio.
Porém, nada disso está acontecendo. Os profissionais da educação continuam recebendo
salários aviltantes, apesar da implantação do piso salarial nacional para essa categoria. Os
professores continuam sem condições adequadas para desenvolver suas atividades, trabalhando
em escolas sucateadas e, em muitos casos, sem condições mínimas de segurança.
Como consequência de tanto descaso, a procura por cursos de licenciatura tem diminuído
ao longo dos últimos anos, apesar das iniciativas do Ministério da Educação (MEC) voltadas para
a oferta de cursos de licenciatura em cidades pequenas através da Educação a Distância (EaD).
Destacamos um dado que nos remete a pensar nas condições do tipo de demanda para
esses cursos, na forma de oferta das licenciaturas, sua estrutura, sua dinâmica curricular,
suas formas de institucionalização: chama a atenção o baixo nível de conclusão nesses
cursos, que se situava na taxa média de 24%, conforme dados do INEP/MEC (2006). O
Censo da Educação Superior de 2007 oferece, por sua vez, outro indício importante: o
número de matrículas nos cursos voltados especificamente para as disciplinas do
magistério, os chamados cursos de Formação de Professores de Disciplinas Específicas,
foi menor em 2007 do que em 2006 no caso de algumas disciplinas, sendo que estes
cursos, no nível superior, foram os únicos que apresentaram números negativos de
crescimento no país. (GATTI, 2010, p. 1361)

De acordo com Vieira (2009), a cada ano um número menor de alunos têm se interessado
pela carreira docente no Brasil, o que vem resultando em uma queda no número de formandos
em cursos de licenciatura. Essa redução caminha na contramão do crescente número de
estudantes cursando graduação no País.
Ainda de acordo com a autora, no ano de 2007, 70.507 brasileiros se formaram em cursos
de licenciatura, o que representa uma redução de 4,5% em relação ao ano anterior. De 2005 a
2006, a redução foi de 9,3%. E a situação é mais complicada em áreas como Letras (queda de
10%), Geografia (menos 9%) e Química (menos 7%). Além disso, em alguns Estados, faltam
professores de Física, Matemática, Química e Biologia.
Diante dessa realidade, surgem as seguintes questões:
a)

Qual o perfil do estudante da licenciatura?

b)
Quais são as suas motivações para optar por um curso de formação de
professores?
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c)

Quais são os seus objetivos, quando opta por uma licenciatura?

2 MATERIAIS E MÉTODOS
Sem querer esgotar essa discussão, mas objetivando oferecer uma contribuição para o
debate acerca do processo de formação docente, desenvolvemos essa pesquisa junto aos alunos
do curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pelo campus de Mossoró do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Assim, essa pesquisa tem como objetivo traçar um perfil do aluno da Licenciatura em
Matemática do campus de Mossoró do IFRN, procurando identificar os objetivos e as motivações
que levaram esses alunos a optar por um curso de formação de professores.
Para que pudéssemos compreender adequadamente a realidade analisada fizemos um
estudo de caso, tomando como objeto de análise a Licenciatura em Matemática localizada no
Campus do IFRN da cidade de Mossoró, fazendo uso de recursos metodológicos variados, que
são:
a)
A observação participante da realidade – A atuação na observação participante se
deu na condição de participante como observador, onde observamos as atividades realizadas
pelos alunos do quarto período da licenciatura;
b)

A Análise do projeto do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN;

c)
A aplicação de questionário com os alunos. Quando realizamos a aplicação dos
questionários os alunos já estavam matriculados no quinto período do curso;
d)
Entrevistas com os alunos do curso, onde procuramos aprofundar alguns temas
abordados nos questionários.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 O perfil do aluno da licenciatura em Matemática do Campus de Mossoró do IFRN
Na primeira parte do questionário, procuramos coletar dados que nos permitissem
construir um perfil dos alunos da licenciatura em Matemática do campus de Mossoró,
identificando aspectos como: idade, sexo, estado civil, renda, se exerce atividade remunerada,
nível de escolaridade, tempo dedicado aos estudos etc.
Contrariando a tendência de feminização da docência, dos 16 alunos que responderam ao
questionário, seis são do sexo feminino (37,5%) e dez são do sexo masculino (62,5%), dos quais
11 são solteiros (68,75%) e cinco são casados (31,25%), estando inseridos em faixas etárias
variadas, de modo que seis alunos (37,5%) têm entre 21 e 23 anos; outros seis alunos (37,5%)
têm entre 24 e 26 anos, e quatro alunos (25,0%) pertencem à faixa etária de 32 a 46 anos.
Por se tratar de um grupo de adultos, torna‐se compreensível o fato de que dez alunos
(62,5%) exercem atividade remunerada, sendo esta atividade a principal fonte de sustento para
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oito alunos. Os outros dois alunos que exercem atividade remunerada são bolsistas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), cuja principal fonte de sustento são os pais.
A renda desses alunos está representada na tabela a seguir:
Tabela 1 – Renda dos alunos que exercem atividade remunerada
Renda

Respostas

Percentual

Menos de 1 Salário Mínimo

03

30,0%

1 Salário Mínimo

04

40,0%

Entre 1 e 2 Salários Mínimos

02

20,0%

Mais de 2 Salários Mínimos

01

10,0%

10

100%

TOTAL

A tabela acima evidencia o baixo nível de renda da maioria dos alunos que exerce alguma
atividade remunerada. Esses dados estão em sintonia com as afirmações de Vieira (2009),
quando essa autora afirma que, por todo o país, as universidades públicas e particulares estão
assistindo a uma mudança no perfil do aluno que escolhe o magistério, pois os filhos da classe
média se desinteressaram pela carreira e estão dando lugar aos filhos de famílias das classes C e
D.
Ainda de acordo com Vieira (2009), os baixos salários afugentam as classes A e B, mas a
garantia de emprego, principalmente em escolas da rede pública, atrai as classes populares. Essa
mudança no perfil do aluno das licenciaturas vem modificando a própria estrutura dos cursos,
pois grande parte dos candidatos a professor vem do ensino público.
Entre os seis alunos que não trabalham, cinco têm os pais como principal fonte de
sustento e apenas um é mantido pelo cônjuge.
Mais uma vez é possível perceber que a realidade da licenciatura em Matemática do
campus de Mossoró do IFRN está em sintonia com a realidade nacional, pois, no grupo
pesquisado, apenas um aluno (6,25%) já possuía outro curso superior e os outros quinze alunos
(93,75%) são oriundos do ensino médio. Dez alunos (62,5%) são oriundos de escola pública e seis
alunos (37,5%) são oriundos de escola privada.
Um dos pontos que merece destaque é o tempo que cada aluno passou sem estudar
antes de iniciar o curso, pois apenas três alunos fizeram a transição do ensino médio para o
ensino superior ficando menos de um ano sem estudar. Por outro lado, oito alunos (50,0%)
estavam há quatro anos ou mais sem estudar, havendo alunos que estavam há mais de dez anos
afastados do ambiente acadêmico.
Pode‐se perceber que uma quantidade significativa desses alunos estava distanciada do
ambiente acadêmico quando optaram pela licenciatura em Matemática. Essa informação é muito
relevante, pois, em alguns casos, devido ao tempo em que ficou sem estudar, o aluno demonstra
sentir dificuldades de relembrar conteúdos discutidos no ensino médio, bem como se adaptar ao
ritmo de estudos de um curso superior.
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Quando questionados sobre o tempo semanal dedicado aos estudos, os alunos
apresentam um dado preocupante, pois nove alunos (56,25%) afirmam que estudam, no
máximo, cinco horas por semana. Três alunos (18,75%) estudam de seis a dez horas semanais e
outros três alunos (18,75%) estudam mais de dez horas por semana.
A análise dos questionários mostra que, em geral, os alunos que trabalham dedicam de
uma a três horas, por semana, para os estudos, predominantemente, durante a noite (após
chegarem da faculdade), a madrugada e nos fins de semana.
A realização de estudos à noite, durante a madrugada ou nos finais de semana é um
reflexo da realidade de um grupo onde a maioria dos alunos exerce alguma atividade
remunerada, disponibilizando apenas desses horários para realizar as atividades do curso.
Aqueles que não trabalham, estão entre os que dedicam mais tempo aos estudos, de
modo que alguns estudam de cinco a dez horas por semana e outros chegam a estudar mais de
dez horas semanais, preferindo estudar no período da tarde. A tabela abaixo descreve os
horários que os alunos mais utilizam para estudar.
Tabela 2 – horário em que os alunos estudam com maior frequência
Horário

Respostas

Percentual

Manhã e a Noite

1

6,25%

Tarde

6

37,25%

Noite

3

18,75%

Tarde e Noite

3

18,75%

Madrugada

1

6,25%

Fins de semana

2

12,5%

TOTAL

16

100%

Metade da turma (50%) afirma que prefere estudar com os demais colegas em grupos de
estudo, enquanto que seis alunos (37,25%) preferem estudar individualmente e dois alunos
(12,5%) afirmaram que ambas as formas de estudo (individualmente e em grupo) lhes são
proveitosas.
Depois de conhecermos o perfil do aluno que frequenta a licenciatura em Matemática no
campus de Mossoró do IFRN, vejamos agora as justificativas desses alunos para a escolha por um
curso de licenciatura.
3.2 Porque frequentar uma licenciatura: as justificativas dos alunos do curso de Matemática do
Campus de Mossoró do IFRN
Em estudo que toma por base o questionário socioeconômico do Exame Nacional de
Cursos (ENADE,2005), abrangendo 137.001 sujeitos, Gatti e Barreto (2009) mostram que, quando
os alunos das licenciaturas são indagados sobre a principal razão que os levou a optar pela
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licenciatura, 48,6% dos alunos das licenciaturas (com exceção de Pedagogia) atribuem a escolha
ao fato de querer ser professor. Desse modo, a opção pela docência se daria como uma espécie
de “seguro desemprego”, ou seja, como uma alternativa no caso de não haver possibilidade de
exercício de outra atividade.
Quando questionados sobre suas motivações para cursar uma licenciatura, os alunos
apresentaram respostas que trazem à tona uma preocupação, pois, entre os 16 alunos que
participaram da pesquisa, nenhum aluno afirmou que decidiu frequentar a licenciatura em
Matemática devido ao interesse em se tornar um profissional da educação.
Alguns alunos até afirmam que fizeram o vestibular por ter afinidade com a Matemática,
mas não pelo interesse em ser professor.
Foi uma oportunidade que surgiu em minha vida. Sempre tive muita vontade de estudar
matemática. Se não tivesse conseguido aqui, talvez tivesse tentado em uma universidade
particular. (Aluno 2)

Outros alunos estão interessados em aproveitar o curso superior para a realização de
concursos ou apenas para obter um diploma de um curso superior.
Pelo objetivo de obter um diploma de nível superior e assim estar melhor preparado
para participar de concursos melhores e poder almejar um cargo no serviço público.
(Aluno 10)

Dois alunos chegaram a afirmar que outras pessoas fizeram a sua inscrição e que
resolveram fazer o vestibular. Enquanto que uma dessas pessoas afirma que sempre quis estudar
no IFRN, a outra afirma que só passou a frequentar o curso porque estava sem nada para fazer.
Vejamos o que diz um desses alunos.
Não esperava fazer o curso de licenciatura em Matemática, apesar de gostar bastante da
Matemática. Decidi fazer por causa do meu irmão que fez minha inscrição, nem passei
de primeira, só entrei na terceira chamada e entrei por não estar fazendo nada. (Aluno
13)

Existem ainda alunos que afirmam que só estão cursando a licenciatura em Matemática
porque não conseguiram obter êxito em outros vestibulares.
Minha expectativas não eram a licenciatura em matemática. Meu objetivo era o curso de
contabilidade, mas como não tive bons resultados no vestibular, resolvi então prestar
vestibular para matemática no IF. (Aluno 12)

Alguns alunos afirmam que optaram pela licenciatura em Matemática objetivando apenas
obter novos conhecimentos, conforme podemos constatar na afirmação abaixo.
Estava sem estudar e queria ampliar meu leque de conhecimentos, além de ser uma área
com uma grande demanda de mão de obra. (Aluno 16)
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Diante de todas as afirmações apresentadas pelos alunos, fica evidente que a procura
pelo curso de Matemática no campus de Mossoró do IFRN não é motivada pelo interesse dos
alunos em ingressar na profissão docente.
Essas afirmações também são um forte indicativo das dificuldades que o país enfrenta
para encontrar novos profissionais para atuar na educação, especialmente em áreas como
Matemática, Física, Química e Biologia.
Dificilmente um bom aluno de Matemática deixará de frequentar um curso de Engenharia
(com forte exigência de Matemática) para se tornar um professor, haja vista a enorme diferença
de remuneração existente entre essas duas categorias.
No caso analisado, o curso de Matemática do campus de Mossoró concorre com
instituições como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que oferece cursos
muito procurados, como Direito e Medicina, e com a Universidade Federal Rural do Semiárido
(UFERSA), que oferece aos concluintes do ensino médio, entre outros cursos, o Bacharelado em
Ciência e Tecnologia, que dá a esses alunos a oportunidade de se cursar várias engenharias.
Desse modo, muitos alunos que estão cursando a licenciatura no Campus de Mossoró do
IFRN chegam a abandonar o curso quando passam em outro vestibular, revelando o claro
desinteresse pela profissão docente.
4 CONCLUSÃO
Ao longo desta pesquisa procuramos construir um perfil do aluno que frequenta a
licenciatura em Matemática no Campus de Mossoró do IFRN, procurando identificar as
motivações desses alunos para estudar em um curso voltado para a formação de professores.
Para isso, utilizamos técnicas diversificadas de coleta de dados, tais como: a observação
da realidade, a análise do projeto do curso e a aplicação de questionários e entrevistas com os
alunos.
Os dados coletados permitiram constatar que os alunos que participaram da pesquisa são
adultos que, em sua maioria, possuíam apenas o ensino médio quando iniciaram a licenciatura
em Matemática.
A maior parte dos alunos é do sexo masculino e exerce alguma atividade de baixa
remuneração, dedicando poucas horas semanais ao desenvolvimento das atividades do curso,
muitas vezes durante a noite, a madrugada ou mesmo nos finais de semana.
Além disso, parte significativa desses alunos estava afastada do ambiente acadêmico, fato
que, combinado com o pouco tempo dedicado aos estudos, tem como consequência um elevado
índice de reprovação em disciplinas básicas que abordam temas já discutidos durante o ensino
médio.
Sem querer traçar um perfil que contemple todos os alunos das licenciaturas em
Matemática espalhados pelo Brasil, essa pesquisa mostrou que, se traçarmos um perfil específico
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do grupo analisado, chegaríamos a conclusão de que o aluno dessa licenciatura é adulto, do sexo
masculino, que exerce alguma atividade com baixa remuneração e que dedica poucas horas
semanais ao desenvolvimento do curso.
Os dados disponibilizados pelo MEC evidenciam uma redução na procura por cursos de
licenciatura ao longo dos últimos anos, fato que pode ser minimizado pela presença da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) oferecendo cursos de licenciatura em pequenas cidades do
país, mas que pode evidenciar uma redução no número de professores em um futuro próximo.
Porém, essa pesquisa revelou um fato preocupante, pois todos os alunos que
participaram da pesquisa deixaram claro que não procuraram a licenciatura porque desejavam
exercer a profissão docente.
As motivações para a escolha do curso foram as mais diversas, existindo alunos que
afirmaram que a opção pela licenciatura em Matemática objetivava apenas a obtenção de um
diploma de um curso superior para uma posterior utilização na realização de concursos. Outros
alunos afirmaram que estão na licenciatura devido ao insucesso em outros vestibulares ou
mesmo pela afinidade com a Matemática, havendo casos em que outra pessoa fez a inscrição do
aluno no vestibular, ou ainda situações em que o aluno apenas desejava estudar no IFRN.
Diante dessa realidade fica evidente que é necessário tornar a profissão docente mais
atrativa, com investimentos em salário, condições de trabalho e formação dos profissionais da
educação.
Sem isso, as licenciaturas continuaram sendo vistas como cursos de segunda categoria,
destinadas a alunos pobres que não conseguiram ingressar no curso de sua preferência e que
frequentam a licenciatura sem nenhum interesse em exercer a profissão docente, enquanto
esperam pela oportunidade de ingressar em cursos que lhes permitam atuar em áreas
profissionais mais valorizadas.
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RESUMO
O presente trabalho é o resultado de pesquisas
realizadas durante o período de Doutorado em
Educação, cujo objeto de estudo foi o discurso da
sustentabilidade na Lei de Educação Ambiental do Brasil.
O objetivo desse artigo é revelar suscintamente nuances
ideológicas da formação discursiva da sustentabilidade e
suas ligações, particularmente com a educação. No
Brasil, essa discursão vem tomando corpo a partir da
aprovação da Lei de Educação Ambiental (lei nº

9.795/99) e das consequências dela advindas. Propõe‐
se, portanto, que os sujeitos da educação enxerguem
aquilo que está nos ditos e nos não ditos, no tocante ao
uso
das
expressões
sustentabilidade
ou
desenvolvimento sustentável nas práticas educativas.

PALAVRAS‐CHAVE: Sustentabilidade, Educação, Discurso.

THE DISCOURSE OF SUSTAINABILITY AND ITS IMPLICATIONS IN EDUCATION
ABSTRACT
This work is the result of research conducted during the
PhD in Education, whose object of study was the
discourse of sustainability in the Law on Environmental
Education in Brazil. The purpose of this article is to
reveal succinctly ideological nuances of the discursive
formation of sustainability and its connections,
particularly with education. In Brazil, this discussion is
taking shape from the adoption of the Law on

Environmental Education (law n. 9.795/99) and the
consequences resulting from it. It is proposed,
therefore, that the subject of education perceive what is
said and not said, regarding the use of the terms
sustainability and sustainable development in
educational practices.

KEY‐WORDS: Sustainability, Education, Discourse.
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O DISCURSO DA SUSTENTABILIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO
O uso do termo sustentabilidade apresenta‐se como uma das novidades das últimas décadas,
cujo alcance tem abrangido diversas áreas do conhecimento acadêmico e não acadêmico, bem
como aparece como sinônimo de desenvolvimento sustentável. Em educação, esse termo
materializa‐se por meio da educação ambiental, a qual esta enraizada em um determinado
projeto de sociedade, pois não há educação neutra ou desinteressada.
O objetivo deste trabalho é revelar suscintamente nuances ideológicas da formação discursiva da
sustentabilidade e suas implicações, particularmente nas práticas educativos, tomando como
referência documentos normativos brasileiros.
A relação entre educação e sustentabilidade, de modo oficial no Brasil, remete a lei nº
6.983/1981, que estabeleceu os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, contudo, a
discussão dessa temática somente foi intensificada com a implantação da Política Nacional de
Educação Ambiental ou Lei de Educação Ambiental (lei nº 9.795/1999), regulamentada pelo
Decreto nº 4.281/2002.
Nessa lei foi estabelecida, entre outros, uma espécie de marco conceitual, com o intuito de unir o
discurso da sustentabilidade com uma concepção de educação, por meio da instituição princípios
educativos de proteção ambiental e do conceito de Educação Ambiental (EA). Tal conceito foi
consensualizado teoricamente na referida lei sob a forma de um conjunto de “processos por
meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Essa formulação
parafraseia o art. 225 da Constituição Federal, que trata de noções de meio ambienta, ou seja, já
pontua uma concepção oficial (legal) de sustentabilidade.
O discurso da sustentabilidade, utilizado atualmente e presente na lei de Educação Ambiental
brasileira, é multiforme e polissêmico, pois provem de variadas fontes ideológicas e dessa forma
entranhar‐se e projeta‐se nas práticas educativas, dando‐lhes faces igualmente complexas de
sentidos.
Assim, motivos de ordem teórica e prática inspiraram esse trabalho, a fim de explicitar alguns
desses sentidos, às vezes explícitos e muitas vezes implícitos nos componentes educacionais.
A análise do discurso foi o meio utilizado para a interpretação dos documentos fontes de
pesquisa, na condição tanto de instrumento de abordagem como de método, capaz de indicar
aquilo que está por obscuro no dizer e no fazer educativo, supostamente fundamentado na
sustentabilidade.

MATERIAIS E METODOS
Foi utilizado o caminho da análise do discurso para interpretação dos documentos, em uma
perspectiva Foucaultiana (1987, 2005), como meio para nortear os trabalhos. O uso de
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determinado discurso em educação, bem como, em outros seguimentos do pensamento, é não
somente um instrumento de poder, mas a forma concreta de exercício de poder, seja ele qual
for, e representa uma concepção de mundo, recheada de interesses ideológicos explícitos e
implícitos capazes de mobilizar pessoas e ações oficiais, bem como, de gerar formas consensuais
de pensar e agir.
Foi analisado a lei de Educação Ambiental do Brasil, quanto aos seus fundamentos, princípios e
objetivos, não em sua hermenêutica jurídica, mas em sua formatação discursiva, ou seja,
ideológica e, conseguintemente, comprometida com um determinado projeto de pensar e agir.
Essa atividade justifica‐se em razão da necessidade atual de construção de uma nova
racionalidade (LEFF, 2001) nas relações com a natureza, exigindo do poder público uma atuação
constante e comprometida para mediar divergentes interesses, no contexto das relações de
trabalho capitalistas, as quais repercutem sobre as práticas de educação.
Trata‐se aqui dos resultados de uma pesquisa exploratória, a partir do estudo de documentos
oficiais, particularmente do corpus da lei de Educação Ambiental (EA), cuja finalidade é extrair os
discursos nela ocultos e suas raízes ideológicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de sustentabilidade tem origem no debate em torno da problemática ambiental
transcorrido em meados dos anos 70 e 80. O Relatório da ONU, de 1987, sistematizado no livro
“Nosso futuro Comum” (CMMAD, 1988), sugere conceitualmente uma concepção de
sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável como sendo um modelo de
desenvolvimento baseada no uso dos recursos naturais para atender as necessidades básicas dos
povos, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Essa formulação, no contexto da
sociedade moderna e produtivista, é tão avançada e utópica, quanto é conservadora, na medida
em que vislumbra a possibilidade de romper com os padrões atuais de consumo, mas não discute
as relações sociais subjacentes, bem como, utiliza‐se de um falso consenso de necessidades
humanas, as quais quando analisadas, atualmente, à luz dos diferentes padrões de consumo
entre as classes sociais, permite concluir que não é possível identificar um padrão consensual de
necessidade ou de consumo, uma vez que as sociedades são materialmente desiguais.
A proposta de sustentabilidade pensada pela ONU remete um projeto social de construção de
novos padrões de desenvolvimento, cujos componentes ainda não estão claramente postos nem
são consensuais.
Para Furtado (1983), o desenvolvimento exige uma diversidade de mudanças nas formas sociais e
econômicas materializadas pela divisão do trabalho social, pois vai além do mero crescimento da
produção, sendo, portanto uma espécie de mito, na medida em que sua efetivação exige um
conjunto de complexas mudanças das estruturas econômicas, de modo que sejam capazes de
satisfazer às necessidades da coletividade, o que depende de uma multiplicidade de fatores
sociais e não somente da expansão da produção.
A noção de desenvolvimento mudou mais profundamente dos anos 60
para os anos 70, incorporando novos valores, diante da evidência do
crescimento econômico desigual entre as nações (resultante do processo
desigual de acumulação capitalista), da impossibilidade de

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

desenvolvimento econômico para todos, e dos limites da natureza para a
exploração dos recursos naturais, que configurou‐se como crise ambiental,
clamando os organismos internacionais para a nova discussão, qual seja, a
da temática do meio ambiente e do desenvolvimento (PINTO, 2012, p. 32).

Sachs (2004), ao analisar o sentido do desenvolvimento, aponta a existência de duas
concorrentes aparentemente contraditórias, sobre as quais discorre: a) os autodenominados pós‐
modernos que alegam “que o desenvolvimento tem funcionado como uma armadilha ideológica
construída para perpetuar as relações assimétricas entre as minorias dominadoras e as maiorias
dominadas, dentro de cada país e entre os países” (idem, p. 26), entretanto não apontam uma
alternativa razoável para superar os dois principais problemas herdados no século XX, quais
sejam, o desemprego em massa e as desigualdades crescentes; e b) os fundamentalistas de
mercado, que consideram o desenvolvimento como um conceito redundante, pois viria com o
resultado econômico graças ao “efeito cascata”, sem a necessidade de uma teoria do
desenvolvimento. Sachs conclui que “num mundo de desigualdades abismais, é um absurdo
pretender que os ricos devam ficar mais ricos ainda, para que os destituídos possam ser um
pouco menos destituídos” (idem, p. 26).
Amatya Zen (2000, p.10), economista indiano, entende que “o desenvolvimento consiste na
eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de
exercer ponderadamente sua condição de gente”, tendo seus estudos inspirado a criação de uma
metodologia para a determinação de Indicadores de Desenvolvimento Humano ‐ IDH,
atualmente utilizada por diversos organismos internacionais para avaliar sociedades,
estimulando a condução de políticas públicas.
Na compreensão de muitos autores que partilham do pensamento de Amatya Zen, o
desenvolvimento sugere a possibilidade de mudança na qualidade de vida dos povos, com a
garantia de atendimento de condições dignas de vida, ou seja, habitação, renda, educação,
saúde, segurança e direitos fundamentais. Neste sentido, “o desenvolvimento requer que se
removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de
oportunidades econômicas, destituição social sistêmica, negligencia dos serviços públicos,
intolerância e interferência excessiva de Estados opressivos” (ZEN, 2000, p. 18).
Dessa forma, o sentido do desenvolvimento está recheado de concepções ideológicas
subjacentes, e no caso de ZEN (2000), verifica‐se a possibilidade de uma corrente fundamentada
em um modelo de desenvolvimento capaz de superar os paradigmas tradicionais da lógica do
mercado, incorporando novos valores éticos.
Assim, tal proposição de desenvolvimento implica uma clara postura ideológica, enraizada na
realidade social do seu autor, com múltiplas repercussões, que tanto podem ser fonte de
políticas públicas consistentes, fundadas em indicadores verdadeiros de qualidade de vida, como
de programas governamentais desprovidos de conteúdos concretos.
Portanto, é o sentido do seu contexto, ou seja, das suas condições de
produção, organizado pela multiplicidade de formações discursivas em que
esteja envolvido, e em determinada formação ideológica, de modo que
toda noção de desenvolvimento enseja um certo discurso, que
independentemente de estar explicito ou oculto, revela poder e sedução
para seus interlocutores. É um discurso que se presta a muitos usos, pode
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ser apresentado, muitas vezes, como mero sinônimo de crescimento
econômico ou de qualquer mudança superficial nas estruturas sociais, e
bem como pode ser apresentado, em uma concepção mais avançada do
ponto de vista humanista, como uma alternativa para a emancipação
humana, por meio da noção de desenvolver para liberdade (ZEN, 2000), ou
de desenvolver para a dignidade, buscando ser um caminho para superar
as desigualdades e as relações autoritárias de poder (PINTO, 2012, p. 34).

Tudo isso confirma que não somente o termo desenvolvimento, mas “a palavra está sempre
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 2004, p, 95), de
modo que “o sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto e, de fato, há tantos
significados possíveis quantos contextos possíveis” (BAKHTIN, 2004, p. 106).
Quanto ao discurso da sustentabilidade, filial do discurso do desenvolvimento sustentável, é um
dito com diversidade de não ditos, pois “é fruto de um cruzamento de discursos” (SUDATTI,
2007), vindos de duas formações discursivas, historicamente, diversas e contraditórias: a
ecológica e a econômica.
A sustentabilidade significa coisas diferentes em diferentes situações e para diferentes povos, o
que confirma as multi faces da palavra. Orlandi (1987: 27) afirma que “as palavras mudam de
sentido ao passarem de uma formação discursiva para outra”, e Bakhtin (2004: 95), muito antes,
já afirmava que a palavra está carregada de um conteúdo ideológico que pode ser verdade ou
mentira, não havendo sentido literal, portanto é determinada por seu contexto.
Para Sachs, a sustentabilidade se expressa por meio de diferentes dimensões, quais sejam: a
social, a cultural, a ecológica, a espacial e a política, cada uma a exigir determinados padrões de
estrutura e organização para alcançar efetividade.
Essa formação discursiva permite uma variedade de conotações, pois cada uma das dimensões
acima mencionadas admite novos discursos, diante da complexidade de valores éticos indicados
e de suas consequências sociológicas, sugerindo uma espécie de lógica da solidariedade em
substituição à lógica produtivista no mercado.
Neste sentido, a sustentabilidade é o complemento mais adequado do
desenvolvimento, porque desse modo alia três elementos: a) as
necessidades básicas de sobrevivência dos povos; b) a capacidade de
suporte da natureza; e c) a coesão sóciocultural. Portanto, parece ser a
salvação de uma teoria econômica do desenvolvimento não
definitivamente comprovada, pela sua incapacidade de se transpor ao
mundo das necessidades materiais dos povos e regiões mais pobres do
planeta. Na verdade, revela a capacidade da formação econômico‐social
capitalista a se moldar a novas situações, sem, contudo transformar suas
bases de acumulação (PINTO, 2012, p. 43).

No mesmo sentido, o Harvey (2006, p. 156) já afirmara que “o capitalismo é capaz de uma pausa
considerável para tomar fôlego, e garantir sua própria sobrevivência, por intermédio da busca do
ajuste espacial”.
O discurso da sustentabilidade representa um desses ajustes do capitalismo, apesar do registro
de uma diversidade de posições políticas dentro do movimento ambientalista (PINTO,2005).
Viola (1996) observa que tais correntes exerceram influência na política ambiental brasileira,
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podendo ser agrupados nos grupos a seguir: globalistas conservadores, globalistas progressistas,
globalistas progressistas sustentabilistas, nacionalistas‐conservadores, nacionalistas progressistas
e nacionalistas progressistas sustentabilistas. Cada um destes com posições ideológicas bem
definidas e interesses peculiares.
A educação incorporou o discurso da sustentabilidade por meio das propostas normativas de
educação ambiental, em que se incluem também os Parâmetros Nacionais de Educação
Ambiental, com suas orientações e instruções para o processo educativo do país (BRASIL, 2001,
2012, 2013).
A Educação, por ser um instrumento ideológico de reprodução social, é um veículo por onde
também atravessam as disputas de poder do discurso, particularmente entre a) a proposta de
conservação da ordem, e b) a proposta de transformação das condições sociais.
Nessa perspectiva analítica, verifica‐se que a educação ambiental pode ser
tanto um instrumento de socialização humana ampliada à Natureza, como
um instrumento ideológico de reprodução das condições sociais, podemos
constatar a importância de se efetuar a distinção de modelos político
pedagógicos desse fazer educativo dentro de um gradiente envolvendo
desde a relação com a mudança cultural à relação com a mudança social, e
sugerir como critério definidor dessa tipologia, a função social da
Educação, haja vista sua pertinência como um instrumento de reprodução
social (LAYRARGUES, 2006, p. 81).

Para entender o discurso da sustentabilidade na EA devem ser consideradas as condições
históricas de sua produção, e não somente sua variedade tipológica, pois cada discurso revela
uma posição ideológica e um contexto socioeconômico, cujos enunciados decorrem de práticas
discursivas (conjunto de regras históricas e determinadas, selecionando o que deve ser dito e
como deve ser dito).
Pelicioni (2006, p. 532), por meio da análise do discurso, identifica quatro tipos de
representações sociais a respeito dos objetivos e estratégias da EA no Brasil, quais sejam:
1. A mudança de atitudes e comportamentos individuais, com apelo racional e inspirada na visão
preservacionista;
2. O ideário romântico do ambientalismo gaianista, que privilegia estratégias como o
autoconhecimento, a integração com a natureza e a valorização da afetividade;
3. A promoção das transformações no indivíduo e na sociedade, à semelhança do ambientalismo
eco‐socialista;
4. A promoção de instrumentos de gestão ambiental, aproximando‐se do ideário do
ambientalismo tecnocêntrico.
Para esse autor, a educação ambiental está focada no comportamento do individuo em relação
ao mundo e na solução de problemas ambientais específicos.
Contudo, é possível constatar, no tocante à educação ambiental do Brasil, conforme pesquisa, a
existência de pelo menos sete vertentes ideológicas, quais sejam (PINTO, 2012):
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1. Educação ambiental como instrumento de retórica moderna, fundada em uma proposta de
sustentabilidade simulada;
2. Educação ambiental como instrumento de gestão ambiental para o mercado, fundada em
sistemas gerenciais do mundo empresarial e em certificações;
3. Educação ambiental como instrumento de gestão ambiental para solução de problemas
ambientais da atualidade, fundada no debate científico em torno da economia do meio ambiente
(impactos como externalidades), das ciências ambientais e da sociologia;
4. Educação ambiental como proposta de mudança de comportamento individual, fundada no
pensamento ecológico preservacionista, que acredita no “mito do paraíso perdido”;
5. Educação ambiental como proposta de mudança de comportamento individual e coletivo
(sensibilização), fundada nos compromissos socioambientais e no direito ambiental interno e
externo;
6. Educação ambiental como prática transformadora das relações sociais, fundada na
compreensão de que não há compatibilidade entre conservação do meio ambiente e apropriação
capitalista do espaço; e
7. Educação ambiental como caminho para a sustentabilidade planetária, fundada em uma
proposta de cidadania e ética ambiental, local e global.
Todos esses discursos compreendem o que chamamos de implicações da sustentabilidade no
processo educativo do Brasil, guardadas as devidas diferenças ideológicas, reivindicam algum
tipo de sustentabilidade, que no sentido linguístico, desloca‐se para lhes assegurar a força de
verdade necessária aos embates políticos. Como já foi dito, são todos discursos representativos
de múltiplos interesses e, portanto, utilizam a sustentabilidade para materializar as relações de
poder (PINTO, 2012).
O discurso para Foucault (2008), é um instrumento de poder, que vincula‐se às instituições,
determinando o que deve ser dito, por meio de práticas discursivas, cujas regras são
determinadas no tempo e no espaço para uma determinada área do conhecimento, e sob
determinadas condições enunciativas, com força de verdade capaz de mobilizar amplos setores
da sociedade, mas ocultando aquilo que por algum motivo não interessa esclarecer, como um
conteúdo não manifesto, mas real e concreto nas práticas sociais.
Neste sentido, o discurso da sustentabilidade alimenta múltiplas formas e uso ideológicos, de
modo que na lei de EA é possível encontrar aspectos teóricos do pensamento conservador da
ordem e aspectos teóricos do pensamento emancipatório, permitindo a existência de duas
correntes contraditórias na lei.
Na lei de EA estão postos alguns indicativos de mudança de comportamento, desacompanhados
de alterações nas estruturas sociais e, ao mesmo tempo, existem indicativos de transformação da
sociedade, orientados para a construção de uma sociedade sustentável. Contudo, não fica claro
qual é a concepções de sociedade sustentável que se quer. Tal fato denuncia a existência de
correntes ideológicas em luta no processo de construção da lei, o que certamente repercute
sobre sua efetividade.
Em razão desse contesto de múltiplas posições ideológicas, a lei de educação ambiental do Brasil
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produziu inconsistências em nas duas vertentes, a segui descritas:
Quadro 1 ‐ Contradições e inconsistências da Lei de Educação Ambiental
Na perspectiva da vertente conservadora
Mudar parte para não mudar o todo.
Universalização da sustentabilidade retórica.
Meio ambiente, como bem de uso comum, essencial à
qualidade de vida, mas desigualmente apropriado.
A sustentabilidade na EA da escola pública e na EA da
escola privada, para atender dispositivo estatístico
oficial da PNEA, desarticulada da comunidade.
A sustentabilidade como indicador de quantidade e
não de qualidade.
Capacitação para sensibilização e não para
sustentabilidade.
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Na perspectiva da vertente emancipatória
A universalização formal do
direito à EA
desacompanhada dos instrumentos de implementação.
A indefinição do enfoque humanista, holístico,
democrático e participativo.
A estreita visão de totalidade sob o enfoque da
sustentabilidade.
Pluralidade de ideias e diversidade individual e cultural
sem a devida sintonia com a localidade.
A desarticulação das questões ambientais locais,
regionais, nacionais.
Limites da perspectiva inter, multi e transdisciplinar na
EA.
A ambiguidade dos vínculos entre a ética, a educação, o
trabalho e as práticas sociais.
Fronteira ideológica da consciência crítica sobre
a problemática ambiental e social.
O estimulo a uma suposta cooperação regional com
vistas a construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade,
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade e sustentabilidade.

Fonte: Pinto, 2012, p. 135.
Essas inconsistências são resultantes da complexidade de discursos presentes da lei de EA e das
indefinições conceituais e operacionais de seus componentes, cujos efeitos nos projetos
educativos têm mais de retórica do que de práticas, revelando‐se pouco consistentes no tocante
à sensibilização e mobilização da comunidade para mudança de comportamento, bem como, no
tocante às possiblidades de transformação social.
Convém esclarecer ainda que as contradições e inconsistências normativas não impedem a
aplicação da lei e das políticas de EA, embora contribuam para mascarar seus efeitos, na medida
em que o discurso ideológico dominante é o da manutenção da ordem.
Assim, a elucidação das inconsistências serve para desmistificar os discursos inscritos na norma,
contudo, sua aplicabilidade depende, não somente da comunidade educativa, dos agentes
públicos ou dos operadores do direito, mas, sobretudo do conjunto de forças sociais em luta e do
sentido efetivo destas lutas.

CONCLUSÃO
O discurso da sustentabilidade é, na verdade, o discurso da modernidade semântica, isto é, serve
a diversos interesses, conforme o contexto social do autor e do interlocutor, é um discurso que
abriga contradições e inconsistências, bem como, serve para qualquer fim, uma vez que seu
suposto consenso embaraça o debate teórico e obscurece as constatações práticas.
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Esse discurso adentrou na educação e criou as bases para a chamada educação ambiental,
delimitando os princípios e objetivos da norma, contudo trouxe as mesmas indefinições de sua
raiz ideológica muitifacetada e disponível para quaisquer dos usos ou defesa de interesse.
Diante disso, é o necessário pensar uma sustentabilidade para além dos modelos defendidos nos
discursos institucionais e privados atuais, que possa apontar novos padrões para a complexidade
das relações ecológicas e sociais, e que seja capaz, portanto, de servir de instrumento teórico
fundante para uma educação ambiental humanista e libertária.
Tal proposição de educação, delimitada desse modo por um terreno ideológico diferente, para
além da polaridade entre a perspectiva reformista e a perspectiva emancipadora, e para além
das sustentabilidades simuladas, pode ser uma educação verdadeiramente revolucionária,
construída com fundamento no trabalho, como princípio educativo e prática social
comprometida com realização da vida, com a defesa do meio ambiente e com um novo modelo
estrutural de sociedade democrática e includente.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma metodologia de ensino das
fórmulas da física através de uma aplicação mobile,
utilizando a plataforma ANDROID. As metodologias
atualmente utilizadas por docentes e instrutores em
geral, nas várias modalidades de ensino, veem cada vez
mais sendo assessoradas pelas tecnologias emergentes.
Em consonância com essa tendência, pedagogos,
profissionais de psicologia e pesquisadores em educação
buscam maneiras de facilitar o desenvolvimento da
educação, através de novas ferramentas capazes de
atender às demandas do ensino. A junção desses dois

temas se reporta a um interessante escopo de pesquisa,
buscando uma solução tecnológica que possa facilitar a
assimilação desses conteúdos e motivar o aluno a se
aproximar das novas ferramentas da educação
moderna.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Novas Tecnologias, Android.

FAFE ‐ TOOL TO SUPPORT THE TEACHING OF PHYSICS USING THE ANDROID PLATFORM.
ABSTRACT
This paper presents a methodology of teaching physics
formulas via a mobile application using the ANDROID
platform. The methodologies currently used by teachers
and trainers in general, the various methods of
teaching, see increasingly being advised by emerging
technologies. In line with this trend, educators,
professionals and researchers in psychology, education

seek ways to facilitate the development of education
through new tools capable of meeting the demands of
teaching. The junction of these two topics relates to an
interesting search scope, seeking a technological
solution that can facilitate the assimilation of such
content and motivate the student to approach the new
tools of modern education.

KEY‐WORDS: Education, New Technology, Android.
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FAFE – FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DA FISICA UTILIZANDO A
PLATAFORMA ANDROID.

INTRODUÇÃO
De acordo com Ventura (2006) a Física faz parte do currículo do Ensino Médio desde a criação
desse nível de escolaridade no Brasil. Essa disciplina era inicialmente ensinada apenas para aqueles alunos
que pretendiam seguir cursos universitários na área de ciências, criando assim uma lacuna de aprendizado
nos alunos das demais áreas não correlatas. A partir da década de setenta, ela passou a integrar o
currículo do Ensino Médio e, consequentemente, conforme as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio
(1998), passou a estar incluída no currículo da Base Nacional Comum, na área de Ciências Naturais e suas
Tecnologias.
Segundo Nascimento (2010), desde os primórdios das civilizações, a física participa do
desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Essas contribuições históricas têm como
consequência uma influência nos setores econômico, social e político. Apesar da importância dessas
contribuições, as informações veiculadas pelos meios de comunicação inerentes aos arranjos físicos, são
pouco informativas, superficiais ou exageradamente técnicas, levando assim a uma compreensão
unilateral da realidade e do papel do conhecimento físico no mundo contemporâneo.
Atualmente no Brasil, os índices de reprovação das disciplinas exatas, especificamente da Física,
apresentam números alarmantes. A razão dessa problemática segundo Barros (2004) é o modelo passivo
de aprendizado praticado nos ambientes tradicionais de ensino em que alunos raramente interagem
produtivamente e onde o estímulo é a nota e não o conhecimento. Neste modelo, os estudantes
demonstram seu aprendizado resolvendo problemas padrões, mas frequentemente não mudam a
maneira como entendem o mundo ao seu redor.
Com o objetivo de tornar a Física mais atrativa para os discentes, esse artigo vem propor uma
ferramenta computacional de auxilio ao aprendizado da Física. O FAFE oferece uma metodologia de
ensino da física, que utiliza modelos matemáticos inseridos no aplicativo em formato de jogo, levando o
aluno a interagir com a ferramenta e aumentando assim a curva de aprendizagem.

MATERIAIS E MÉTODOS
A Ferramenta de Apoio ao Ensino da Física (FAEF) é um aplicativo desenvolvido com o auxilio da
plataforma Android1. O aplicativo FAEF foi desenvolvido na IDE (Integrated Development Environment)
eclipse, que segundo IBM (2009) é uma plataforma de desenvolvimento de software livre extensível. Para
programar o aplicativo, foi usada a linguagem de programação Java, definida por Manzano(2012) como
uma linguagem orientada a objetos que pode ser executada independentemente da plataforma
operacional em uso. Além da utilização da linguagem de programação Java também foi utilizada a
linguagem de marcação XML, que segundo Pereira (2009) vem do inglês eXtensible Markup Language e é

1

É um sistema operacional baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis, desenvolvido pela Open
Handset Alliance, liderada pela Google Inc.
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recomendada pela W3C2(World Wide Web Consortium) para a criação de documentos com dados
organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou desenhos vetoriais.
O aplicativo FAEF seguiu a metodologia SCRUM, que foi desenvolvido por Jeff Sutherland em
1993, baseado num artigo de Takeuchi & Nonaka (1986) sobre as vantagens dos pequenos times no
desenvolvimento de produtos. Por ter sido criado por pesquisadores ligados à área de desenvolvimento
de software, é nesta área que o Scrum encontrou mais penetração. Entretanto, Scrum não é restrito a
projetos de software, ele é um processo ágil de desenvolvimento de produto ou administração de
qualquer trabalho iterativo e incremental e poder ser aplicado ao desenvolvimento de produtos de
maneira geral (RISING & JANOFF, 2000; ABRAHAMSSON & SALO, 2002). Segundo Schwaber (2002) o
método se baseia em três princípios: equipes pequenas de no máximo sete pessoas, requisições mínimas
ou desconhecidas e interações curtas. O desenvolvimento das aplicações é baseado em intervalos de, no
máximo, trinta dias. Esses intervalos são conhecidos sprints.
O desenvolvimento do FAEF teve basicamente duas etapas. A primeira etapa se consistiu da
criação de cenários do software e implementação dos mesmos vistos na figura 1, através da criação de
telas, textos, botões e imagens no xml, utilizando conceitos de usabilidade e gamificação de processos.

Figura 1 – Formulário FAFE em códigos XML. Fonte: Autoria Própria
A segunda etapa foi a criação das funções dos botões, para que, quando o usuário clicasse nele
fosse redirecionado para outras telas ou informasse o resultado de uma operação.

2
O World Wide Web Consortium (W3C) é um um consórcio internacional com quase 400 membros, agrega
empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a
criação e a interpretação de conteúdos para a Web.
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Figura 2 – Interface do FAFE (Primeiro bimestre). Fonte: Autoria Própria

Observamos na Figura 2 a interface do aplicativo que conta com três botões na sua tela principal
que são: Fórmulas, Quis e Livros e cada botão tem uma função distinta. O primeiro botão é o de Fórmulas,
e no seu evento onclick exibi uma tela com vários nomes de fórmulas para o usuário escolher. Ao clicar
sobre o nome desejado o usuário é redirecionado para uma nova pagina que no seu cabeçalho possui a
escrita da fórmula e logo abaixo pode ser digitado os dados que o usuário possuí para receber o valor
desejado. O segundo botão é o Quis. Nesta funcionalidade, quando o botão é clicado o usuário é levado
para uma nova pagina que possuí varias perguntas para o mesmo responder. A cada resposta correta,
uma pontuação lhe é atribuída. Quanto mais pontuação o usuário tiver maior o nível dele. O terceiro
botão é o de livros. Quando ele é pressionado o usuário é redirecionado para uma pagina com varias
sugestões de livros disponíveis no sistema e‐books para que ele possa fazer o download, consultar e se
familiarizar com o embasamento teórico das fórmulas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visando a busca de resultados elaboramos uma pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Campus Picuí, em uma turma do primeiro ano do ensino médio que
possuí quarenta alunos. As notas dos alunos foram levantadas com o objetivo de se observar a curva de
aprendizado observada com a utilização do FAFE:
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Alunos Aprovados

Alunos Reprovados

32,50%

67,50%

Figura 3 – Índice de alunos reprovados antes da utilização do FAFE (Primeiro bimestre). Fonte:
Autoria Própria
Como pode ser observado na Figura 3, nós temos um percentual alto de alunos reprovados 32,5%,
ou seja, treze alunos não obtiveram a média necessária para passar.
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Alunos Aprovados

Alunos Reprovados

12,50%

87,50%

Figura 4 – Índice de alunos reprovados depois da utilização do FAFE (Segundo bimestre). Fonte:
Autoria Própria
No segundo bimestre o resultado foi bastante diferente do primeiro, como pode ser observado na
Figura 4. Os dados do segundo gráfico foram observados apos a utilização do aplicativo FAFE nos
smartphones dos alunos, para que eles utilizassem e avaliassem a ferramenta. Como consequência da
aplicação da metodologia proposta, pode‐se observar que, com a utilização do FAFE, trinta e cinco alunos
foram aprovados, fazendo com que o percentual de alunos com aproveitamento satisfatório na disciplina
subisse de 67,50% para 87,50%. Esses dados nos reportam a uma melhora da curva de aprendizagem da
turma da ordem de 20% em relação a metodologia tradicional.

CONCLUSÃO

Nos últimos anos, as ferramentas tecnológicas de apoio ao ensino das ciências veem ganhando
mais espaço nas salas de aulas e figuram como um apoio didático para instrutores em geral. Neste
contexto o FAFE vem com uma proposta de ampliar a curva de aprendizado dos discentes dos cursos
médios e técnicos, utilizando‐se de tecnologias de desenvolvimento de softwares modernos, do advento
dos dispositivos mobile e das técnicas de gamificação de processos.
A ferramenta proposta mostrou‐se uma solução eficiente quanto ao objetivo a que foi concebida
de auxiliar os estudantes na assimilação dos conceitos e fórmulas da Física. Verifica‐se que algumas metas
foram alcançadas como, a implementação da aplicação mobile, a modularização desses conceitos, a
aplicação da sua metodologia em um caso real e a constatação da melhora do rendimento dos alunos com
a utilização dessa ferramenta.
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Alguns desafios e dificuldades foram superados durante o desenvolvimento desse trabalho. Entre
eles podemos citar a falta de estrutura da instituição em montar um ambiente de desenvolvimento de
software adequado, a resistência das escolas publicas em participarem dos projetos como parceiras no
estudo de caso e a pouca familiaridades dos alunos com as novas tecnologias, além, do baixo nível de
escolaridade dos alunos do Curimataú Paraibano.
Finalmente esperamos que esse trabalho contribua com o engrandecimento da área de
desenvolvimento de ferramentas de apoio ao ensino das ciências, notadamente das exatas como a física,
servindo de apoio para novos desafios acerca da problemática das dificuldades da curva de aprendizagem
dessas disciplinas e suas nuances.
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RESUMO
As atividades de extensão mais conhecidas nos
Institutos Federais referem‐se à execução de programas,
projetos, cursos e eventos. No caso do Instituto Federal
de Alagoas ocorrem em maior número os projetos de
extensão. Em 2013 foram realizadas 211 destas ações
nos 11 campus do Instituto. Buscando conhecer a
motivação dos estudantes para a participação nos
projetos, bem como a sua impressão após a realização,

realizamos uma pesquisa com os estudantes bolsistas de
projetos de extensão no ano de 2013, donde foi possível
concluir pela riqueza que trazem à formação acadêmica,
bem como o grau de compromisso social destes
estudantes.

PALAVRAS‐CHAVE: extensão, projetos, estudantes.

THE IMPORTANCE OF EXTENSION UNDER THE PERSPECTIVE OF STUDENTS
ABSTRACT
Most popular extension activities in the Federal
Institutes refers to the execution of programs, projects,
courses and events. In Instituto Federal de Alagoas
extension projects predominates. In 2013, 211 projects
were developed in 11 campi. Seeking to know the
motivation of students to participate in projects, as well

as its sense after realization, we conducted a survey
with scholarship students of extension projects. We
concluded that extension projects enriched academic
education, as well as the degree of social commitment
of
those
students.

KEY‐WORDS: extension, projects, students.
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A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO SOB A ÓTICA DOS ESTUDANTES BOLSISTAS
INTRODUÇÃO
A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, fruto da nº 11.892, de
29 de dezembro de 2008, trouxe para estas instituições novos desafios, incorporando àqueles
que já faziam parte das instituições que lhes deram origem, a exemplo dos Centros Federais de
Educação Tecnológica, os CEFETs, e as Escolas Agrotécnicas Federais.
Os Institutos passaram a ser considerados como “instituições de educação superior,
básica e profissional” (BRASIL, 2008, Artigo 2º).
Analisando dentre o que consta nas finalidades e características dos Institutos Federais,
conforme a Lei 11.892 encontramos, por exemplo:
I ‐ ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando
e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia,
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; (BRASIL, 2008, artigo
6º, inciso I).
II ‐ desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais; (BRASIL, 2008, artigo 6º, inciso II).
III ‐ orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades
de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
(BRASIL, 2008, artigo 6º, inciso IV).
IV ‐ desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; (BRASIL, 2008,
artigo 6º, inciso VII).
V ‐ promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; (BRASIL, 2008, artigo 6º, inciso IX).
Ainda de acordo com a Lei 11.892, acerca dos objetivos dos Institutos Federais, temos:
a) ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação,
o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de
escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; (BRASIL, 2008, artigo 7º, inciso II).
b) desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e
com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos; (BRASIL, 2008. artigo 7º, inciso IV).
A leitura destes princípios legais denota o compromisso social dos Institutos Federais. A
responsabilidade com o seu entorno torna‐se evidente quando se aponta para o
desenvolvimento local e regional.
Ações de pesquisa e extensão, sobretudo, deverão privilegiar a busca pela geração e
socialização de conhecimento que possa ser aplicado diretamente em benefício da população
onde o Instituto está inserido.

No caso da produção de conhecimento, o foco deverá ocorrer sobre a pesquisa aplicada,
e no caso da extensão, esta deverá colaborar para que haja melhoria das condições de vida da
população, articulando‐se com os arranjos locais de modo a promover a melhoria das condições
de vida. Nota‐se então o caráter social da extensão nos institutos.
Não se trata de substituir o papel do Estado, mas de um complemento e uma articulação.
a extensão universitária é uma prática acadêmica que não concorre nem
compete com o trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil e do
chamado “terceiro setor” que desenvolvem projetos de interesse público. Trata‐
se de uma prática que contribui para articular e potencializar as forças da
sociedade, por meio de parcerias, cooperando, complementando, fortalecendo,
potencializando e aprimorando as iniciativas do poder público, da sociedade civil
e do mercado. (CALDERÓN et al, 2007, p. 35)

Melo (2011), em seu estudo sobre o compromisso social da Universidade Federal de
Pernambuco, nos mostra que “pensar o desenvolvimento regional a partir da geração de renda
das comunidades também se constitui papel da universidade, onde a extensão pode desenvolver
ações que se voltem para a melhoria da qualidade de vida, cidadania e sustentabilidade”. (p. 18)
Assim, ciente de seu compromisso social, e da importância das atividades de extensão
para a formação acadêmica dos estudantes, o Instituto Federal de Alagoas preconiza a extensão
como uma ação importante para a formação acadêmica e cidadã de seus estudantes.
Este sentimento é corroborado por Nogueira (2000), quando afirma que “como um
processo que permeia o ensino e a pesquisa, integrando essas atividades, a extensão deve ser
parte indispensável da rotina universitária, institucionalizando‐se tanto do ponto de vista
administrativo como da prática acadêmica”. (p. 12)
Com base nestes pressupostos, o Instituto Federal de Alagoas, no ano de 2013, executou
211 (duzentos e onze) projetos de extensão nos seus 11 (onze) campus.
De acordo com a política extensionista do Instituto, traduzida na Resolução nº 10/2011 do
Conselho Superior, os projetos devem ser coordenados ou orientados por servidores e a
participação estudantil é fundamental na sua execução.
Para a realização dos 211 projetos o Instituto Federal de Alagoas contou com a
participação de 431 (quatrocentos e trinta e um) estudantes bolsistas dos seus variados cursos.
No mês de agosto de 2013 ocorreu a II Mostra de Extensão do Instituto, ocasião em que
foram apresentados os projetos de extensão, nas modalidades pôster e apresentação oral.
Durante a II Mostra de extensão foi realizada uma pesquisa com os estudantes bolsistas
de extensão de 2013, cujos resultados são apresentados nas tabelas 1, 2 e 3.
O estudo se fez necessário a partir do pressuposto de que os investimentos realizados nas
ações de extensão se justificam se a prática se constituir em elemento que promova impacto
positivo na formação dos estudantes, conquanto se considera que seja um dos pilares
acadêmicos, juntamente com o ensino e a pesquisa.
Assim, o estudo apresenta importante contribuição no sentido de fortalecer a
necessidade de institucionalização da extensão no âmbito do Instituto Federal de Alagoas, vista a
sua importância sob a ótica dos estudantes bolsistas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata‐se de uma pesquisa realizada com os estudantes bolsistas do ano de 2013
envolvidos nos 211 projetos de extensão do Instituto Federal de Alagoas.

O instrumento utilizado foi um questionário estruturado, sendo que para efeito desta
pesquisa serão consideradas as respostas obtidas nas 3 (três) perguntas que apresentam a
avaliação da importância da extensão sob a ótica dos estudantes bolsistas.
O número de estudantes bolsistas de extensão em 2013 foi de 431 (quatrocentos e trinta
e um) sendo que os questionários foram distribuídos àqueles presentes na II Mostra de Extensão
do IFAL, ocasião em que foram apresentados 153 (cento e cinquenta e três) ações extensionistas.
Foram devolvidos 102 questionários respondidos, tendo sido esta a amostra utilizada na
presente pesquisa.
As perguntas 1 e 2 são de múltipla escolha, e suas respostas estão representadas nas
tabelas 1 e 2 respectivamente.
A pergunta 3 admitiu somente uma resposta, conforme tabela 3.
As questões analisadas para efeito desta pesquisa foram assim compostas:
QUESTÃO 1: Por que você decidiu participar da extensão do IFAL?
QUESTÃO 2: Agora que você está participando da extensão, qual a importância para você?
QUESTÃO 3: Depois de ter participado da extensão, você recomendaria aos seus colegas que
também participassem?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As respostas estão traduzidas em percentuais, sem o uso de casas decimais, utilizado o
arredondamento universal. As respostas para as 3 questões propostas e relatadas, encontram‐se
nas tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.
Dentre as múltiplas escolhas para resposta, nas questões de números 1 e 2 foi possível
apontar outras respostas não contempladas dentre aquelas propostas. Devido ao seu
preenchimento ter sido ocasional, e não ter havido mais de uma resposta coincidente, não são
enumeradas nesta análise.
Tabela 1 – Por que você decidiu participar da extensão do IFAL?
Resposta
Por causa da bolsa de 350,00
Porque eu acreditava que seria bom para a minha formação profissional, e eu aprenderia
coisas novas
Por que queria ajudar as pessoas de alguma forma
Por que eu queria ocupar meu tempo livre de alguma maneira
Só por curiosidade
Por que outros alunos que tinham participado incentivaram
Por que os professores incentivaram
Por que a administração do campus incentivou
Outro motivo: qual?

Percentual (%)
29
92
51
10
1
12
28
7

Fonte – PROEX: Pró‐reitoria de Extensão do Instituto Federal de Alagoas.

As respostas obtidas evidenciam que a situação de vulnerabilidade econômica não foi o
maior motivador para a decisão dos estudantes participarem dos projetos de extensão.

As respostas de maior percentual sugerem que os estudantes compreendem que a
extensão é capaz de enriquecer a sua formação acadêmica, dado que 92% assim se manifestam.
É importante destacar que para 51% dos entrevistados, a noção de colaborar com o
próximo é levada em consideração, o que nos remete à ideia de que através da extensão se
colabora para a formação cidadã.
Outro aspecto que merece destaque e o incentivo dos professores a prática extensionista,
citado por 28% dos entrevistados.
Aqueles estudantes bolsistas que participaram da extensão com motivação inicial de
preenchimento do tempo livre, ou por curiosidade, só atingiram 11%, demonstrando que a
extensão não é vista pelos estudantes como uma forma de lazer ou divertimento.
Tabela 2 – Agora que você está participando da extensão, qual a importância para você?
Resposta

Percentual (%)

Aumentou minha disposição para os estudos
Aprendi mais sobre o funcionamento da sociedade

41
42

Aprendi com a comunidade envolvida no projeto algo que eu não sabia

41

Aumentou minha coragem de falar em público
Minhas notas melhoraram
Entendi mais sobre o relacionamento com as pessoas
Senti‐me útil para a sociedade
O dinheiro da bolsa foi muito importante para mim
A extensão evitou que eu desistisse do IFAL
Outra resposta: qual?

61
19
46
53
34
8

Fonte – PROEX: Pró‐reitoria de Extensão do Instituto Federal de Alagoas.

A análise da tabela 2 demonstra o sentimento dos estudantes bolsistas depois do seu
engajamento na extensão, visto que os projetos iniciaram no mês de março, e a pesquisa foi
realizada no mês de agosto, ocasião em que os projetos da modalidade estudante, com duração
de 4 meses, já haviam sido encerrados, e aqueles originados de propostas de servidores, com
prazo máximo de execução de 8 meses, ou já tinham sido encerrados, ou estavam em plena
execução.
Fica evidenciado para 41 % dos entrevistados, o papel motivador que a extensão exerce
sobre os estudantes, visto que estes declaram que aumentou sua motivação para os estudos,
depois de realizar projeto de extensão.
Para 19% dos estudantes, as notas melhoraram.
Quando se diz que a extensão é uma via de mão dupla, em que também se aprende, isto
fica evidenciado quando 41% declaram que aprenderam com a comunidade algo que
desconheciam.
Assim estabelecido, há o atendimento a duas das diretrizes para as ações de extensão
universitária, quer sejam: interação dialógica e impacto na formação do estudante, conforme
aprovado no XXXI Encontro Nacional do Fórum Nacional de Pró‐reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2012, p.16‐20).

Por fim, merece destaque o fato de que 8% dos entrevistados declaram que a
participação nas atividades de extensão evitou que evadissem do Instituto, colaborando também
a extensão para a diminuição dos índices de evasão escolar.
A questão de número 3, em que se perguntou se os estudantes bolsistas, depois de
participarem das atividades de extensão recomendariam aos seus colegas que também
participassem, obteve as seguintes respostas em percentuais (%):
Tabela 3 – Depois de ter participado da extensão, você recomendaria aos seus colegas que
também participassem?
Resposta
Sim
Talvez
Não

Percentual (%)
97
3
‐

Fonte – PROEX: Pró‐reitoria de Extensão do Instituto Federal de Alagoas.

A análise evidencia a representatividade que a extensão possui na opinião dos estudantes,
obtendo 97% de indicação para que outros estudantes venham a se envolver.
CONCLUSÃO
Do ponto de vista dos estudantes do Instituto Federal de Alagoas a extensão é entendida
como uma prática enriquecedora de sua formação profissional, e seu envolvimento com as
comunidades traz também à luz o conhecimento popular do qual se apropriam.
São resultados que evidenciam o atendimento às diretrizes da extensão, sobretudo
relativas à interação dialógica com as comunidades e o impacto positivo que exerce sobre a
formação dos estudantes, do ponto de vista profissional e cidadão.
A atividade extensionista demonstra sua colaboração no aumento do rendimento escolar
dos estudantes, evidenciando sua participação no processo de articulação com o ensino.
A análise permite também concluir pela manutenção do fomento à extensão dentro da
política do Instituto Federal de Alagoas.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado da integração das
disciplinas de Língua Portuguesa/Literatura e Artes, no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Roraima – Campus Boa Vista. O projeto foi desenvolvido
com os primeiros anos dos Cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio. Em um primeiro momento o professor
de Língua Portuguesa/Literatura apresentou aos alunos
textos de cordel de artistas nordestinos e locais, pois o
desconhecimento sobre o tema era grande. Na
sequência, a professora de Artes mostrou a evolução da
gravura em um contexto histórico nacional e
internacional, em especial a xilogravura, que está
diretamente ligada às ilustrações dos textos de cordel. A
partir de então, pesquisas e trabalhos, tanto na
produção da estrutura textual quanto na técnica das
xilogravuras, foram realizados pelos estudantes,
fundamentados em autores de cordel como: Antônio

Gonçalves da Silva (Patativa do Assaré), Antônio
Teodoro dos Santos, Manoel D’Almeida Filho e Leandro
Gomes de Barros, assim como Zanny Adairalba e
Rodrigo de Oliveira, escritores locais; na produção das
ilustrações tiveram como embasamento as obras em
gravura de Fayga Ostrower, Pablo Picasso, Albert Dürer
e Maurits Cornelis Escher. Os textos e ilustrações foram
digitalizados e impressos no formato dos tradicionais
livretos de cordel e realizada uma mostra das produções
para toda a comunidade do IFRR. Tanto o professor de
Língua Portuguesa quanto a professora de Arte fizeram
avaliações nas respectivas disciplinas. Após os livretos
impressos e a mostra realizada foi feita uma avaliação
oral e coletiva, no sentido de levantar considerações
sobre a validade do projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Literatura de Cordel, Xilogravura, Nordeste, Roraima, Comunidade Acadêmica.

“CORDEL” BROCHURES AT IFRR: MAKING ART AND LITERATURE
ABSTRACT
Thisessay results fromthe interaction between two
subject staught at IFRR ‐ Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima (Roraima Federal
Institute of Education, Science and Technology), Boa
Vista campus – Portuguese / Literature and Arts. The
project was developed within the first two years of the
Technical Courses Integrated to Highschool. Firstly, the
Portuguese / Literature teacher presented the students
with local and northeastern “cordel” brochure texts,
since the lack of knowledge on the theme was
considerable. Next, the Arts teacher showed the
development of engraving within a national and
international historical context, especially xylograph,
which is directly connected to the illustrations on
“cordel” brochure texts. Thence, based on “cordel”
brochure authors – such as Antônio Gonçalves da Silva

(Patativa do Assaré), Antônio Teodoro dos Santos,
Manoel D’Almeida Filho, Leandro Gomes de Barros, and
local writers Zanny Adairalba e Rodrigo de Oliveira – the
students made some researches and fieldwork, both
producing the textual structure and using the xylograph
technique, for which they were inspired by the engraved
works of famous artists such as Fayga Ostrower, Pablo
Picasso, Albert Dürer, and Maurits Cornelis Escher. The
resulting texts and illustrations were digitalized and
printed on the traditional format of “cordel” brochures,
and later an exhibition washeld to the IFRR community.
Boththe Portuguese / Literature and the Arts teachers
evaluated the students of their subjects. After wards, an
oral and collective evaluation was made concerning the
validity of the project.

KEYWORDS: “Cordel” Literature, xylograph, Northeast, Roraima, Academic Community.
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CORDEL NO IFRR: CONSTRUINDO ARTE E LITERATURA
INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultante de discussões e estudos realizados entre os alunos dos Cursos
Técnicos em Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Secretariado, Integrados ao Ensino Médio –
1⁰ ano, sob a orientação do professor de Língua Portuguesa – José Vilson Martins Filho e da
professora de Artes – Roseli Anater, com o intuito de conhecer as técnicas da Literatura de
Cordel e os temas abordados pelos autores.
Considerando que no respectivo projeto os alunos desenvolveram a pesquisa, no sentido de
conhecer os aspectos técnicos, culturais e históricos da Literatura de Cordel; que o aprendizado
aconteceu a contento e de forma gradativa, entendemos que o mesmo atende ao tripé Pesquisa‐
Ensino‐Extensão, uma vez que a comunidade, além de público, visitando a Mostra e tomando
conhecimento do projeto por meio dos alunos, poderá ser beneficiada na sequência do
desenvolvimento do projeto, como extensão e sendo desenvolvido pelos próprios alunos. Na
sequência um dos textos criados pelos alunos:

RORAIMA TERRA DE ENCANTOS
Meu Estado de Roraima
Tem rios, matas, florestas
Povo que gosta de festa.
O grande Monte Roraima,
Tepequém, pedra pintada
E a magia de Macunaima.
Meu estado de Roraima
Tem lagos e igarapés
Buritis e caimbés
Um lavrado deslumbrante
Açaizeiros abundantes
Ouro, esmeralda e diamante.
Meu Estado de Roraima

Que tem como capital,
Boa Vista, amada e querida
O centro de nossas vidas,
Com palácios e igrejas,
Nossos bens, nossas riquezas.
[...]
Meu Estado de Roraima
Tua face é linda e formosa
Teus pés, feitos de chão
Teu corpo, feito de mata
Teu coração é sentimento
Tua alma, pura emoção.
Alunos: Gabriel, Kelly, Raylson, Tony e Rodrigo
1º ano Informática
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UM POUCO DA HISTÓRIA DO CORDEL – DO NORDESTE A RORAIMA
Gênero artístico‐popular que chegou à Península Ibérica por volta do século XVI. A origem do
nome deve‐se à forma como eram expostos para o público: pendurados em cordões, ao ar livre.
No século XVII embarcou para o Brasil, chegando ao Nordeste com os colonizadores e
fortalecendo‐se naquela região. Aos poucos os poetas foram dando uma configuração com temas
simples e populares da própria história do povo e do sertão. Dentre esses, destacam‐se: Cego
Aderaldo, Elias A. de Carvalho, Apolônio Alves dos Santos, Leandro Gomes de Barros.
Hoje, contamos com uma quantidade expressiva de autores que se dedicam à arte de
escrever versos cordelistas, mostrando a dimensão educativa que esta literatura trouxe para a
cultura nacional. A tipologia de assuntos é variadíssima: vai desde questões sociais, históricas,
passa por questões educacionais até questões políticas ‐ temas de livretos em Estados como
Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí com suas produções de destaque no cenário nacional da
Literatura de Cordel.
Não podemos nos esquecer de que o Estado de Roraima contribui de forma bastante
significativa, apresentando ao público‐leitor textos de importância relevante para a cultura
roraimense e poetas compromissados com a arte do cordel em terras nortistas. Versos que
engrandecem quem escreve e quem lê a exemplo do seu Xarute:

Senhora Virgem Maria me cubra com o seu véu/
E nosso Pai Divino me defenda dos cruel (sic)/
Pra eu levar mais adiante a literatura de cordel.

No cenário estadual, merece destaque a poetisa Zanny Adairalba e a sua coleção “Bota pra
ler!”, o professor Rodrigo de Oliveira com sua veia cordelista, Seu Xarute, o homem simples da
Feira do Passarão, nomes que enriquecem a produção literária do cordel, elevando o Estado de
Roraima a um nível de obras relevantes. Foi neste contexto que surgiu a ideia de apresentar aos
alunos a literatura de cordel como tema para um trabalho de produção textual, artística até a
exposição em barbantes e pregadores.
Um outro ponto discutível é que os livros didáticos do Ensino Médio pouco ou nada
apresentam a respeito do tema, deixando um fosso a ser preenchido e a curiosidade em conhecer
mais sobre o assunto. Por isso a atenção e o trabalho voltados para esta literatura ainda incipiente
e que aguça a curiosidade dos adolescentes em conhecê‐la um pouco mais.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

UM POUCO DA HISTÓRIA DA GRAVURA, EM ESPECIAL A XILOGRAVURA
Embora a palavra gravura não seja totalmente desconhecida, seu verdadeiro significado o é,
principalmente no meio estudantil. Quando questionados sobre o que seja uma gravura,
respondem que são figuras que ilustram os cartazes ou cadernos, na maioria das vezes recortadas
de revistas; também, são confundidas com pôsteres que muitas vezes decoram os quartos dos
jovens, como de ídolos da música, televisão, futebol etc. Quando apresentados à gravura e sua
técnica de produção, demonstram espanto, surpresa, pois para eles aquelas obras ou são
desenho, ou pintura, não gravura, como obra de arte ou técnica artística.
Na disciplina de Arte, há algum tempo, os alunos têm tido a oportunidade de serem
apresentados e trabalhado com algumas técnicas. E, em 2012, houve a possibilidade de tornar o
trabalho mais rico e significativo, ao integrar as disciplinas de Língua Portuguesa/Literatura e Arte,
resultando no trabalho ora apresentado.
A gravura é uma linguagem visual que é obtida a partir da impressão em um papel de uma
imagem proveniente de uma matriz que pode ser de madeira, metal ou pedra. Essa arte é a mídia
mais antiga do mundo. As primeiras impressões são as pinturas rupestres quando, por exemplo, o
homem deixou nas paredes das cavernas registrado a impressão de sua mão. Apenas quando foi
descoberto o processo de gravação a partir de uma matriz é que começaram a ser feitas
reproduções em papel, editar livros, folhetos, jornal e etc.
Xilogravura é a técnica mais antiga para produzir gravuras e seus princípios são muito simples.
O artista "entalha" seu desenho na madeira, ao modo de um escultor, mas tem em mente que
essa matriz não é a Obra, e sim o meio para alcançá‐la. Com materiais cortantes como formões e
goivas o artista vai fazendo sulcos na madeira, retirando as partes que não deseja que recebam
tinta, ficando as partes que receberão a tinta em alto‐relevo. Depois disso, a matriz recebe a tinta
e vai para a prensa com o papel. Ao aplicar pressão sobre essa folha a imagem é transferida para o
papel. Há também a impressão com as costas de uma colher (técnica mais artesanal).
Os chineses são os pioneiros na arte da gravura assim como do papel. A produção do papel
teve início no ano 105 d.C. e seu processo é muito semelhante a produção do papel artesanal,
feito até hoje. Com o descobrimento do papel os chineses obtiveram a oportunidade da impressão
em massa, tornando‐o um suporte importante para a gravura e permitindo a produção em série.
As primeiras impressões em xilogravura surgem no fim da Idade Média, início da Renascença. Mais
tarde, século XV, Gutemberg aperfeiçoou esse processo criando os tipos móveis em chumbo,
(mais resistentes e duráveis), tornando‐se assim o pai da tipografia moderna.
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MATERIAIS E MÉTODOS: O TRABALHO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E ARTES
Em um primeiro momento, vários folhetos foram distribuídos em sala de aula, a fim de que os
alunos pudessem manusear, ler, entender como é o livreto. É preciso lembrar que havia alunos
que nunca tinham tido contato com este tipo de leitura. Essa foi a nossa ferramenta de leitura.
Alguns vídeos foram pesquisados na internet, por exemplo, Patativa do Assaré – autor cearense,
que contribuíram para uma compreensão mais ampla a respeito do que é este tipo de Literatura.
Num segundo momento, alunos e professores “puseram a mão na massa” e iniciou‐se a
produção escrita, com temas livres, mas que refletissem uma determinada realidade. Temas
relacionados a lirismo, a questões filosóficas e históricas tornaram a sala de aula um local
agradável para discussões e confecção dos livretos. O incentivo à prática de leitura e de escrita
contribui para colocar os alunos na posição de escritores – são os construtores do seu próprio
texto poético. Não quisemos fugir a esse item, uma vez que são alunos do Ensino Médio e,
portanto, conseguem desenvolver uma visão crítica a respeito da realidade que os cerca. Prova
disso é que os temas foram voltados para questões políticas, por exemplo. Então, os grupos foram
formados em cada turma de primeiro ano e, a partir de então, iniciaram‐se os trabalhos práticos.
Em seguida, uma série de encontros com os grupos para a leitura e a correção das pequenas
produções que, lentamente, começaram a tomar corpo de um livreto de Cordel: o número de
estrofes, o número de versos, as rimas. Foi um período mais ou menos longo, cerca de 5 meses,
em que as reuniões entre professores e alunos aconteciam frequentemente até o momento em
que o texto estivesse pronto. Os debates foram altamente educativos, e as produções começaram
a acontecer, como se pode observar no texto acima “Roraima Terra de Encantos” e no que segue:

IFRROU
Antes era muito fácil
Não tinha que estudar,
Agora que passei no “IF”
Eu vou ter que melhorar.
De tanto estudar
Eu não consigo dormir,
De manhã acordo cedo
E de noite sou um zumbi.
Agora não tem volta
Eu vou ter que aguentar,
Coitada da minha mãe
Quando o boletim olhar.

[...]
Tenho quatro anos prá acostumar
Se não conseguir
O jeito é quintal capinar
Ou um banco assaltar.
Mas se eu conseguir
Feliz ficarei
E um bom profissional
Me tornarei.
Alunos: Alex, André, Evandro, Kaique,
Rafael e Richard. 1º ano Eletrotécnica
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Paralelamente aos encontros para leitura, correção e ajustes necessários ao texto, os
alunos iniciaram a produção das ilustrações dos mesmos. Como já era do conhecimento de todos
o que é uma gravura, sua origem e desenvolvimento ao longo da história, agora eles seriam os
protagonistas de sua própria história como gravuristas. No Complexo de Artes – que é um espaço
do Instituto Federal propício para a prática e exercício da arte – os alunos iniciaram seu trabalho.
Inicialmente desenharam as imagens que consideraram ilustrativas dos seus textos. Na
sequência, utilizando a técnica da xilogravura, porém substituindo a madeira por uma pequena
placa de isopor e os formões ou goivas por uma agulha de ponta grossa ou mesmo a ponta de
uma caneta ou lápis, iniciaram a transferência do desenho para a matriz de isopor.
Essa etapa de “entalhe” na matriz, de definição de baixo e alto‐relevo foi onde eles
encontraram maior dificuldade e mostraram‐se um pouco inseguros. Porém, na medida em que
faziam as provas e percebiam onde deveriam baixar mais, ou não e a imagem começava a ficar
nítida a reação era de entusiasmo e cada vez queriam fazer mais. Surpreenderam‐se ao perceber
que a imagem ficava invertida e que, portanto, palavras ou frases deveriam ser escritas ao
contrário. Foi um momento de muitas descobertas em que se consegue, como professor de Arte,
perceber a dimensão da importância do ensino e da prática feitos com responsabilidade e
compromisso. A seguir algumas imagens de suas produções:

Figuras 1 e 2: Alunas mostrando a matriz da gravura e o resultado da impressão.

CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho é o de apresentar a Literatura de Cordel como perspectiva
pedagógica entre os componentes curriculares de Arte e Língua Portuguesa/Literatura, fazendo
os alunos conhecerem um pouco mais sobre seu país e sobre o Estado em que residem,
contextualizando‐se nos meios sociais. Por isso, foi relevante mostrar a Literatura de Cordel e o
processo de Xilogravura aos alunos, visto que fomos agraciados com trabalhos, cujos temas se
voltaram para a representação de uma realidade social que necessita ser abordada de forma
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crítica, possibilitando a exploração do estilo e o contato com os mais variados gêneros textuais e
artísticos.
Presenciamos em cada grupo que o ser humano transforma e é transformado nos contatos
sociais que desenvolve. Na verdade, a Literatura de Cordel entrou na sala de aula com o
propósito de ser conhecida de todos e ajudar no desenvolvimento do senso crítico e no potencial
que cada aluno possui no exercício de sua cidadania. Por isso, o trabalho não se resumiu a uma
simples leitura dos textos, mas sim a uma produção a partir de pesquisas, debates, leituras,
conhecimentos artísticos e a descoberta de que o Cordel contribui para uma educação voltada
para a realidade de nossos alunos, além de apresentá‐la como uma expressão da Arte Brasileira.

Registro da exposição

Figuras 3 e 4: O espaço da exposição, organizado pelos alunos e professores no início do ano
letivo de 2013.
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RESUMO
A educação atinge seus objetivos quando seus agentes
conhecem seus alunos, suas características, pois dessa
forma é possível nortear os elementos de organização
para uma metodologia com vista na efetivação do
processo de ensino – aprendizagem. O presente estudo
objetivou verificar o perfil dos ingressantes da primeira
turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
do Instituto Federal do Amapá. A construção do
questionário foi baseada em instrumentos utilizados

para traçar o perfil de ingressantes, sendo divididos em:
a) dados pessoais, b) formação escolar e c) perspectivas
para o curso. A aplicação do questionário ocorreu
durante o mês de maio de 2014. O perfil dos
ingressantes destacou‐se pela predominância do gênero
feminino e idade adulta. A preparação para o ingresso
no ensino superior foi através do estudo individual. Os
alunos demonstram‐se satisfeitos.

PALAVRAS‐CHAVE: Perfil, acadêmico, Ciências Biológicas.

PROFILE OF THE BEGINNERS STUDENTS OF LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICA
ABSTRACT
The Education achieves its goals when the Educators do
know their students, their features, because this way it
is possible to guide the organization of the elements to a
methodology which views the effective teaching
process. This study aimed to observe the profile
begginer students of Licenciatura em Ciências Biológicas
course at Instituto Federal do Amapá. The questionnaire
construction was based in instruments that are used to

trace the students profile which is divided into, a)
personal data, b) educational formation, c) perspectives
about the course. The questionnaire application was
held during May of 2014. The students profile was
highlighted by the feminine gender and adult age. The
preparation of the students to get in the Ensino Superior
was done through individual studies. The students show
themselves satisfied.

KEY‐WORDS: profile, academic, Biological Sciences.
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PERFIL DOS INGRESSANTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO
INSTITUTO FEDERAL AMAPÁ
INTRODUÇÃO
A educação atinge seus objetivos quando seus agentes conhecem seus alunos, suas
características, pois dessa forma é possível nortear os elementos de organização para uma
metodologia com vista na efetivação do processo de ensino – aprendizagem. (PAIVA, 2008).
A melhoria na qualidade da educação está diretamente associada a formação adequada
dos futuros professores, logo perceber a formação docente como o espaço propicio para a
mudança de paradigmas e construção de novos saberes irá de encontro com esse anseio por uma
educação de qualidade.
O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem como objetivo a formação de profissionais
capazes de atuar tanto na área de educação – como professores de Ciências nas séries finais do
ensino fundamental, de Biologia no ensino médio e de áreas afins no ensino superior ‐ como nos
vários setores da Biologia, para a elaboração de estudos, projetos ou pesquisas científicas básicas
e aplicadas, por exemplo, àqueles relacionadas à preservação, saneamento e melhoramento do
meio ambiente. Para tanto, o ingresso de alunos para o curso de Ciências Biológicas vem ao
encontro da visão da educação como instrumento de capacitação humana (SACRISTÁN, 1998).
Ao ingressa no Ensino Superior percebemos que o aluno se depara com um ambiente
novo e de mudança, sendo provável que desconheça grande parte das questões históricas e
técnicas relacionadas a identidade da instituição (ALMEIDA, 2012). Esse desconhecimento faz
com que nem sempre o universo que os espera seja acolhedor ou que atinja seu objetivo
enquanto curso escolhido.
Ao identificar o perfil e as razões que levam os ingressantes a escolherem o curso superior
permitirá a identificação das peculiaridades dos alunos dessa turma, o que facilitará uma melhor
orientação ao corpo docente no processo de tomada de decisão para elaboração de planos de
ensino e comportamentos didáticos em sala de aula.
O presente estudo objetivou‐se verificar o perfil dos ingressantes da primeira turma do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá – campus Laranjal do
Jari.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no Instituto Federal do Amapá, campus Laranjal do Jari ‐ AP. A
metodologia foi constituída com base na técnica de coleta de dados, através de uma pesquisa
exploratória de caráter quantitativa, tendo como publico alvo os acadêmicos ingressantes no curso
da primeira turma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ano de 2014. Os questionários
foram entregues para 32 alunos, todos cursavam as disciplinas relativas ao primeiro semestre do
curso.
A coleta dos dados procedeu‐se pela aplicação de um questionário estruturado com
perguntas fechadas, com número variado de alternativas a cada questão. A aplicação dos
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questionários pode ser caracterizada como uma pesquisa de campo, que por sua vez “é aquela
utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema
para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda,
descobrir novos fenômenos ou as relações entre elas” (MARCONI & LAKATOS, 2011, p. 69).
A construção do questionário foi baseada em instrumentos utilizados para traçar o perfil
de ingressantes, sendo divididos em: a) Dados pessoais, b) Formação escolar e c) Perspectivas
para o curso. A aplicação do questionário ocorreu durante o mês de maio de 2014.
Os ingressantes foram convidados a participar da pesquisa, sendo que cada acadêmico
respondeu voluntariamente os questionários. Através do levantamento e análise dos dados,
construiu‐se o perfil dos acadêmicos baseado nos aspectos relacionados aos seus interesses
pessoais, que podem ser utilizados como referência no conhecimento de fatores que contribuam
para o encaminhamento de futuros trabalhos, planejados estrategicamente, a cada demanda na
análise dos questionários, que possivelmente venham a ser desenvolvidos durante o curso. As
questões buscaram abranger desde afinidades e motivações da escolha do curso, expectativas de
aprendizagem, até perspectivas quanto ao mercado de trabalho após a vida acadêmica.
Os dados coletados foram interpretados através das frequências absoluta e percentual
relacionadas a cada item proposto e apresentadas em forma de tabelas e figuras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após compilação dos dados dos questionários, conseguiu‐se visualizar que 100% dos
alunos ingressantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, frequentes, responderam ao
questionário, sendo que o número de ingressante anual para o curso é de 40 alunos.
Em relação ao gênero, verificou‐se que 69% dos entrevistados são do sexo feminino e 31%
do sexo masculino conforme a figura 1. Desta forma, NERY (2005) aprofunda a sua análise sobre
as oportunidades educacionais para certas áreas de preferências, identifica que para cada área
existe uma predominância em relação ao gênero.

FIGURA 01 – Distribuição do gênero dos ingressantes do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, do Instituto Federal do Amapá – campus Laranjal do Jari.
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Ao analisarmos a figura 2 é possível perceber que a maior parte dos ingressantes está
concentrada na faixa etária de 21 a 30 anos, sendo que este público decresce quando analisamos
os que estão entre 18 a 21 anos.

Número de estudante

15

14

12
9

8

7

6
3

2

1

0
Até 18

19 a 21

21 a 30

30 a 40

acima de 40

Faixa etária

Figura 2 – Faixa etária dos acadêmicos de Ciências Biológicas do Instituto Federal do
Amapá campus Laranja do Jari
A escolaridade dos pais dos alunos ingressantes é algo que foi considerado pela pesquisa,
sobretudo pelo fato de a instituição onde o curso é ofertado ser localizada em uma região
carente em educação. Dessa forma, a pesquisa confirma a realidade da região do Vale do Jari
com forme na figura 3.

Figura 3 – Grau de instrução dos pais dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá campus Laranja do Jari
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Economicamente, o município de Laranjal do Jari evidencia‐se em atividades no setor
primário e secundário, tendo destaque para o agro extrativismo. A figura 04 esclarece que a
renda familiar média do grupo familiar dos ingressantes do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Instituto Federal do Amapá, em Laranjal do Jari, está entre 01 a 03 salários
mínimos, onde 38% dos alunos afirmam ter de 01 a 1,5 salários e 37%, até 03 salários.

Figura 4 – Renda do grupo familiar em salários mínimos dos acadêmicos do Curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari
Quanto à ocupação dos acadêmicos, a tabela 01 confirma uma realidade presente na
maioria das instituições que oferecem curso de Licenciatura noturno. A maior parte dos alunos
trabalham 40 horas semanais, ou seja, trabalham o dia todo e estudam a noite.
Tabela 1 – Ocupação dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari, fora as atividades acadêmicas.
Frequência Absoluta

Frequência relativa

(Unid.)

(%)

Trabalha em tempo parcial (20 horas semanais)

3

9,4

Trabalha em tempo corrido (30 horas semanais)

2

6,2

Trabalha em tempo integral (40 horas semanais)

11

34,4

Trabalha em tempo integral e mais de 40 horas
semanal

4

12,5

Nunca trabalhou

3

9,4

Nunca trabalhou, mas está a procura emprego

2

6,2

Não trabalho atualmente, mas já trabalhou

7

21,9

Total

32

100,0

Ocupação dos acadêmicos
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Analisando a procedência dos acadêmicos conforme a figura 5, percebe‐se que a maior
parte dos alunos ingressantes, são oriundos de escolas públicas.

Figura 5 – Procedência dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari
Uma das grandes dificuldades apontadas por docentes e alunos ingressantes do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas está na dificuldade de aprendizagem dos conteúdos
ministrados no curso. Essa dificuldade pode ser compreendida quando analisamos a figura 6. Pois
a maior parte dos alunos terminou o ensino médio a mais de cinco anos.

Figura 7 – Período em que os acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari demoraram entre o término do ensino médio
e inicio do curso superior
Mais da metade dos pesquisados demoram acima de cinco anos para obterem ingresso na
licenciatura. E 9% conseguiram cursar o ensino superior no ano após o término ensino médio.
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Quando sobre as habilidades que os estudantes adquiriram durante o ensino médio,
apenas três estudantes da população responderam que o ensino médio proporcionou uma base
insuficiente para acompanhar o ensino superior conforme a tabela 2.
Tabela 2 – Habilidade adquirira pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
do Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari, no decorrer do ensino médio.
Habilidade

Frequência bsoluta

Proporcionou uma base de conhecimento suficiente para acompanhar as aulas
do ensino superior.

9

Forneceu condições para você se organizar como estudante do curso superior,
como por exemplo: planejar os estudos, realizar os trabalhos, desenvolver
pesquisas.

8

Forneceu condições para vivenciar um clima favorável de relações interpessoais
com colegas e professores

12

Proporcionou uma base insuficiente para acompanhar o ensino superior

3

Total

32

Os acadêmicos foram questionados sobre o grau de satisfação de está cursando o ensino
superior no Instituto Federal do Amapá, no curso de Licenciatura em Ciências Biológica e mais e
75% dos pesquisados afirmaram estarem satisfeitos conforme figura 8.

Figura 9 – Grau de satisfação dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari em relação ao curso.
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Quando questionados sobre a perspectiva antes, durante e depois do curso os
acadêmicos demonstraram interessados a dedicar exclusivamente ao estudo 66,5 % antes de
ingressar, aperfeiçoar o conhecimento sobre a área de interesse está 94,4% durante o curso, e
trabalhar e realizar pós‐graduação 53,1 após conclusão do curso conforme a tabela 3.
Tabela 3 – Perspectiva dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do
Instituto Federal do Amapá Campus Laranja do Jari, nos momentos antes, durante e depois do
curso.
Perspectiva do curso (Frequência
relativa %)

Descrição

Antes

Durante

Não tinha perspectivas

21,9

‐

‐

Encontrar um curso fácil e com tempo disponível para outras atividades

15,6

‐

‐

Ingressar no curso e me dedicar exclusivamente ao estudo

65,5

‐

‐

Preparar‐se para o mercado de trabalho

‐

34,4

‐

Focar na pós‐graduação

‐

25,0

‐

Aperfeiçoar o conhecimento sobre a área de interesse

‐

94,4

‐

Buscar a realização profissional

‐

31,2

‐

Trabalhar em escolas: publicas e privadas

‐

‐

21,9

Ingressar no serviço público / concurso independente do cargo

‐

‐

25,0

Trabalhar e realizar pós‐graduação

‐

‐

53,1

100,0

100,0

100,0

Total

Depois

Entretanto, 25% pretendem ingressar no serviço público independente do cargo, e 21%
dos licenciados pretendem exercer a atividade de docência.

CONCLUSÃO
Concluiu‐se que o perfil dos ingressantes no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
do Instituto Federal do Amapá, campus de Laranjal do Jari, destacou‐se pela predominância do
gênero feminino e idade adulta entre os ingressantes, onde maioria possuía de 21 a 30 anos de
idade.
A preparação para o ingresso no ensino superior foi através do estudo individual do aluno
e o ENEM foi realizado pela modalidade universal. Os alunos demonstram‐se satisfeitos curso de
Licenciatura em Ciências Biológica e a poucos indícios de desistência por parte dos mesmos,
sendo o grau de satisfação alto.
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Os acadêmicos ingressaram no ensino superior com o intuito de se dedicarem aos
estudos, buscando preparação para o mercado de trabalho e depois de formados, ingressarem
definitivamente, qualificando‐se profissionalmente através de uma pós‐graduação.
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A MOTIVAÇÃO E O FAZER PEDAGÓGICO INFLUENCIANDO A APRENDIZAGEM NO ENSINO
SUPERIOR.
P.R.C.F. SILVA (IC) ; R.S. Pereira (IC) ; T.L. SILVA (IC); V.M.S.A. SANTOS (OP)
Instituto Federal de Roraima (IFRR) ‐ Campus Boa Vista
(IC) Iniciação Cientifica
(OP) Orientadora da pesquisa

RESUMO
O processo de acompanhar a
aprendizagem dos alunos deve ser uma
preocupação constante dos docentes que anda
para além do assunto a ser ensinado em sala.
Caminhar por planejamento e metodologias
adequadas visando o estímulo a autonomia,
empenho intelectual e aspectos éticos levam‐
nos a suscitar a temática da motivação e do
“fazer
pedagógico”
como
elemento
imprescindível
para
o
processo
de
aprendizagem no ensino superior. Neste
sentido, objetivamos com esta pesquisa
identificar os elementos que impactam na
motivação do aluno do nível superior e em que
medida o planejamento e metodologias do
professor auxiliam nos processos de
aprendizagem destes alunos. Entendemos que
acatar
o
processo
apropriado
da
aprendizagem, facilitando‐o e desenvolvendo‐
o, torna‐se a tônica principal desta reflexão. Os

resultados desta pesquisa apontam para
existência da influência do exercício laboral
sobre o processo de aprendizagem dos alunos
do ensino superior através dos sintomas de
cansaço físico e mental, desconcentração,
desmotivação que impactam diretamente em
índices de baixo rendimento nas atividades
acadêmicas. Em nossas considerações finais
apontamos que um “fazer pedagógico”
balizado em um planejamento adequado e
métodos e técnicas que inspirem estratégias
motivacionais, permitem ao aluno integrar
conhecimentos, descobrir interesses e
necessidades e ao professor permite o olhar
sobre a eficácia do seu papel de educador.

PALAVRAS‐CHAVE: aprendizagem, motivação, fazer pedagógico.

THE MOTIVATION AND MAKE PEDAGOGICAL INFLUENCING LEARNING IN HIGHER EDUCATION
ABSTRACT
The process of monitoring student learning
should be a constant concern of teachers who walks
beyond the subject to be taught in the classroom. Walk
for planning and appropriate methodologies aimed at
encouraging autonomy , intellectual commitment and

ethical aspects lead us to raise the issue of motivation
and " pedagogical practice " as essential to the learning
process in higher education element, in this sense, with
this aim research to identify the factors that impact on
student motivation in higher level and to what extent
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the planning and methodologies assist the
teacher in the learning process of these students . We
understand that comply with the appropriate learning
process , facilitating it and developing it , becomes
the main thrust of this reflection . These results point
to the existence of the influence of labor exercise on
the process of student learning in higher education
through the symptoms of physical and mental fatigue

, devolution , demotivation that directly impact on
low‐income indexes in academic activities . In our
concluding remarks we point out that a " pedagogical
practice " marked in an appropriate and planning
methods and techniques that inspire motivational
strategies , allow students to integrate knowledge,
discover interests and needs and allows the teacher
to look at the effectiveness of their role as educators

KEY‐WORDS: learning, motivation, teaching do

INTRODUÇÃO
Elementos como qualidade na prestação do serviço, utilização de métodos e técnicas que
tornem o ensino e a aprendizagem significativa, elementos motivacionais adequados, entre
outros, tem sido a bandeira de muitas universidades quando se fala em ensino superior no Brasil.
A motivação e fazer pedagógico tão necessário no contexto acadêmico e tão massivamente
falados para o ensino superior indicam claramente o norte para as melhorias deste nível de
ensino, daí ser um tema importante a ser pesquisado e analisado. Através de pesquisa de campo
com aplicação de questionário objetivo, buscamos responder a seguinte problemática: Quais
elementos da prática pedagógica do docente do nível superior auxiliam nos processos de ensino
aprendizagem dos acadêmicos universitários e quais impactos provocam nos processos de
motivacionais dos mesmos? Consideramos identificar os elementos que impactam na motivação
do aluno do nível superior e em que medida o planejamento e metodologias do professor
auxiliam nos processos de aprendizagem destes alunos.
Sabe‐se da complexidade de fatores implicados nos processos de aprendizagens, sobretudo
nos dos alunos de nível superior, e considerar os aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos,
psicossociais e culturais é imprescindível para refletirmos sobre as premissas desta prática
pedagógica que incite o desencadear motivacional deste aluno que tem características tão
peculiares.
A MOTIVAÇÃO E O FAZER PEDAGÓGICO INFLUENCIANDO A APRENDIZAGEM NO ENSINO
SUPERIOR
Conforme Lima (2008) a aprendizagem é compreendida pela ótica da complexidade, isto
significa o envolvimento de muitos aspectos que resultam no desenvolvimento de aptidões e de
conhecimentos cujo objetivo maior é a adaptação ao meio.
A mesma autora (2008:2) aponta a necessidade de, por parte dos educadores,
“proporcionar situações de interação tais, que despertem no educando motivação para interação
com o objeto do conhecimento, com seus colegas e com os próprios professores”, ou seja, a
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aprendizagem está ligada a situações de interação que instigam o aprendente a mover‐se em
direção aquilo que chama sua atenção.
Na perspectiva interacionista, compreendemos que é com a experiência, com a
mobilização de uma conjugação de estratégias e, sobretudo com a relação de troca com o outro,
seja professor – aluno, seja aluno‐aluno, que se estabelece as bases de aprendizagem.
(VYGOTSKY, 1991)
Neste cenário, refletir sobre bons resultados acadêmicos no nível superior é
problematizar os aspectos motivacionais entrelaçados a aprendizagem, ou seja, o aluno
universitário precisa ver sentido e aplicabilidade no seu cotidiano sobre os conteúdos tratados
em sala de aula. Ora, por motivação entendemos ser processo, isto significa que os
comportamentos emitidos pelo sujeito se direcionam numa sequência lógica para realização e
objetivos, que no caso educacional, refere‐se a aprendizagens significativas. Assim a motivação
ligada à aprendizagem dirige‐se para relações de troca que o mesmo estabelece com o meio com
finalidade específica e direcionada. (GOMES, et all, 2009)
Esta finalidade específica e direcionada orienta‐se para apropriação de conhecimentos
necessários para o exercício profissional e tanto o professor quanto o aluno envolvidos nesta
situação de mediação propiciada, fomenta o prazer de continuar querendo aprender, tendo
como combustível a motivação.
Endossamos este pensamento com um trecho de Vygotsky 1991, p. 101.
Essa disposição está diretamente relacionada às emoções suscitadas pelo
contexto. Pela perspectiva de Ausubel, o prazer, mais do que estar na situação
de ensino ou mediação, pode fazer parte do próprio ato de aprender. Trata-se
da sensação boa que a pessoa tem quando se percebe capaz de explicar certo
fenômeno ou de vencer um desafio usando apenas o que já sabe. Com isso,
acaba motivada para continuar aprendendo sobre o tema.

É fato que compreendemos todos os fatores envolvidos no universo da aprendizagem de
alunos universitários tanto a nível interno como a nível externo e aí entendemos que cada
indivíduo tem as suas vivências. Podemos citar aqui alunos com problemas sociais e familiares,
alunos que apresentam baixo rendimento devido distúrbios de aprendizagem, o tempo
prolongado de ingresso no ensino superior devido necessidade de priorizar o trabalho, entre
outros e ao professor cabe saber lidar com determinadas situações que podem prejudicar o
desempenho do acadêmico.
Aliar no contexto de sala de aula o fazer pedagógico as questões cognitivas e a
afetividade com a finalidade de aquisição de conhecimentos parece‐nos ser a alternativa mais
viável para êxito no ensino tanto do aluno como do professor no nível superior.
O êxito no ensino superior é apontado por Ribeiro (2001) pelo viés do fazer pedagógico
calcado em situações reais, ou seja, nas experiências cognitivas dos alunos, no seu cotidiano, na
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investigação das experiências prévias, na problematização dos conceitos contrastados com a
realidade de vida do aluno a fim de mudança de paradigmas para novas aprendizagens.
Ainda Ribeiro (2001) trata que a educação de qualidade precisa caminhar pela
compreensão do docente do seu fazer pedagógico, ao introjetar que a maneira como se concebe
e se propicia os meios de fazer o aluno gostar e querer aprender impacta diretamente no êxito
do aluno, com certeza teremos um ensino superior melhor e com mais qualidade.
APRESENTANDO E DISCUTINDO ALGUNS RESULTADOS
Esta pesquisa foi desenvolvida nos moldes da pesquisa de campo de cunho quantitativo.
Escolhemos uma Instituição Pública que atua no nível superior para podermos desenvolver
nossos estudos e optamos pelo curso de biologia noturno em uma turma de iniciantes com a
média de 35 alunos devidamente matriculados e frequentadores assíduos da sala e aula.
Fizemos a aplicação de um questionário fechado cuja tônica foi mapear os graduandos
que trabalham e fazem o curso em questão, média de horas trabalhadas, impactos do exercício
laboral nas condições físicas e mentais dos entrevistados, procedência escolar, índice de
interesse e motivação pelas/para aulas e pelo curso que frequenta, tempo entre a conclusão do
ensino médio e ingresso no nível superior, índice de aproveitamento das aulas e dos
conhecimentos prévios, índice de estratégias adotadas pelos docentes a fim de fomentar o
interesse, participação e motivação dos alunos.
Para tratar os dados fizemos uso do instrumental estatístico quanto à porcentagem e
organizamos os dados em tabela para melhor compreensão. Como procedimento preliminar para
execução da pesquisa obteve‐se anuência da coordenação do curso bem como aplicamos o
termo de consentimento livre e esclarecido para os participantes. Em seguida partimos para
aplicação do instrumento.
Neste sentido apresentamos a seguir os dados obtidos e devidas análises.
Porcentagem

Respostas dadas

53 (%)
52 (%)

54 (%)

Realiza trabalho intelectual e braçal
8 ,6 e até 12 horas por dia
Sentem‐se com fadiga cansaço, corporal,
mental, falta de concentração.
Sentem
se
desmotivado
baixo
rendimento confuso, hora motivado,
hora desmotivado.
Escola municipal ou estadual

34 (%)

Mais de 10 anos

69 (%)
57 (%)
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Contexto da pergunta feita
Graduandos que trabalham
Média de horas trabalhadas
Impactos do exercício laboral nas
condições físicas e mentais
Índice de interesse e motivação
pelas/para aulas e pelo curso
Procedência escolar
Tempo entre a conclusão do ensino
médio e ingresso no nível superior
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56 (%)
71 (%)
50 (%)
38 (%)

Razoável, recorda em partes porem com
aproveitamento
Confiante aproveitamento parcial do
conteúdo
Utilização de recursos audiovisuais como
projeção de vídeos slides
Atividades extraclasses como forma de
passar conteúdo

Índice de aproveitamento das aulas
e dos conhecimentos prévios
Índice de aproveitamento das aulas
e dos conhecimentos prévios
Índice de estratégias adotadas pelos
docentes
Índice de estratégias adotadas pelos
docentes

Fonte – PESQUISA REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR MARÇO/ABRIL, 2014.

Conforme tabulação dos dados referentes à pesquisa demonstrados na tabela acima foi
constatado que 53% dos alunos entrevistados realizam trabalho intelectual, ligados aos aspectos
do raciocínio ou braçal ligado a utilização do próprio corpo, através de seu esforço físico para
desenvolver determinada atividade, com carga horária de 08 até 12 horas por dia.
Lobato, (2004, p. 8) apresenta‐nos um pensamento que nos auxilia a compreender este
dado “o significado conferido ao trabalho como um valor essencial para a vida, como fonte de
identidade e meio de sobrevivência, é o que permite compreender a angústia na qual são jogadas
as pessoas ao deparar‐se com as mudanças no mercado de trabalho”. O aluno do ensino superior
em sua grande maioria enquadra‐se na categoria de adulto jovem e neste sentido o trabalho é
inerente e faz parte da constituição identitária do sujeito de forma que é preciso pensar o
trabalho como inerente a vida do aluno do ensino superior.
Ao chegarem à instituição de ensino após jornada de trabalho, os alunos universitários
sentem cansaço mental, físico e falta de concentração, perfazendo um total de 69% o índice de
respondentes para esta questão. Um dos grandes desafios é conseguir conciliar a relação do
trabalho com toda sua complexidade com a realidade escolar e aí nos reportamos ao
pensamento de Matos e Chaves (2010, p. 549) “...a relação do trabalho com a escola foi
apontada pelos entrevistados como geradora de tensões e desafios a serem superados, pois o
jovem se vê diante da necessidade de conciliar trabalho e estudo”.
Do total dos entrevistados, 57% apontaram sentirem‐se emocionalmente confusos,
desmotivados com baixo rendimento e com lapsos de motivação e desmotivação. Acreditamos
que este dado mostra‐nos o movimento de adaptação que muitos dos universitários tem feito
para nova realidade que se encontram, de fato é preciso uma reorganização da vida laboral e
estudantil a fim de obtenção do êxito que é a continuidade dos estudos e conclusão do curso.
Lembramos que por ser uma turma de iniciantes, o processo de adaptação torna‐se mais
conflituoso gerando na maioria das vezes confusão quanto ao que se quer, no caso, permanecer
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no curso, e, o esforço que precisa ser feito para garantia desta permanência. Reportamo‐nos a
Matos e Chaves (2010, p. 549) “...para superar a falta de tempo para estudar e realizar as
atividades escolares, os jovens sugerem que é necessário reorganizar a rotina diária para
acomodar a atividade laboral, que ocupa boa parte do dia, em turno oposto à escola”.
Do público entrevistado 54% são oriundas de escolas públicas municipais ou estaduais,
34% com mais de 10 anos que concluíram o ensino médio, e desde então sem ingressar no nível
superior. Contudo 56% possuem conhecimento razoável recordando em partes e com
aproveitamento os conteúdos um dia ministrados em níveis anteriores. Para esta discussão
lembramo‐nos de Fonseca (2009, p. 153) que nos chama a atenção para problematizarmos as
políticas públicas voltadas para o contexto educacional brasileiro, e ela nos chama para a reflexão
sobre a qualidade da ação educativa que precisa ser para além do “utilitarismo econômico”, ou
seja, “a preparação dos indivíduos como meros produtores e consumidores no mercado” e
caminharmos na direção que “expresse os princípios humanistas, privilegiando a cidadania e a
emancipação dos sujeitos”, assim, cabe ao contexto acadêmico em qualquer nível, atuar como
poder mediador, que propicie a continuidade e elevação do nível de escolaridade da população
que contemple todas as dimensões do conhecimento.
Em relação ao aproveitamento acadêmico 56% responderam que conseguem assimilar
parcialmente os conteúdos que são ministrados nas disciplinas em curso, 71% sentem‐se
confiantes quanto as possibilidades de aprendizagens, 50% gostam quando os professores
integram a utilização de recursos áudio visuais como recurso metodológico para as aulas e 38%
preferem atividades extra classe como forma metodológica que favorece a aprendizagem.
Menighin e Soares (2010) apontam que é necessário o docente do ensino superior conhecer os
interesses e necessidades dos graduandos para poder organizar seu fazer pedagógico com
estratégias que de fato atendam as características de aprendizagem que atendam eficazmente a
turma de alunos. Ainda recomendam que a sala de aula é o espaço propício para fruição de
aprendizagens de forma que o objetivo seja sempre o conhecimento e sua atividade contínua de
construí‐lo em sala.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificar os elementos que impactam na motivação do aluno do nível superior remete‐nos
na situação estudada a compreender as nuances da relação trabalho e estudo inerente ao aluno
do ensino superior, quais seja reorganização da vida para agregar tempo, disponibilidade para o
estudo e agregar a rotina profissional. Consideramos também neste item, a adaptação do aluno a
nova rotina de estudo, no qual terá que aprender técnicas de leitura, estudos, rotinas de
atividades, entre outros.
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O planejamento e metodologias do professor que venha auxiliar nos processos de
aprendizagem dos alunos, necessariamente terão que considerar os interesse e necessidades
bem como as características de aprendizagem da turma a fim de obter um fazer pedagógico que
atenda de forma eficiente e eficaz o papel de educador.
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RESUMO
O presente artigo vem com o objetivo de comprovar a
eficácia da metodologia de ensino lúdico, como meio de
passar e gerar educação de maneira eficiente.
Fez‐se um trabalho com o tema “Educação ambiental e
seus aspectos gerais” que teve como objetivo
apresentar alguns dos vários problemas ambientais
enfrentados atualmente, trazendo assim ao público uma
reflexão e aprendizado sobre a temática abordada.
Foram utilizados processos lúdicos para a apresentação
deste trabalho, tendo em vista que essa é uma vertente

de extrema importância na construção do conhecimento
humano, que permite a ação de diferentes habilidades e
impulsiona o crescimento acadêmico.
Os resultados que nos levaram a tais constatações foram
obtidos através da aplicação de questionários antes e
depois da apresentação acadêmica realizada. Além de
detalhar como foi o processo de elaboração e criação da
apresentação, que levaram aos resultados obtidos e
aqui expostos.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Meio Ambiente, lúdico, química.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF CONSTRUCTION OF ACADEMIC WORK
THROUGH THE LUDIC IN THE IFRN‐ NOVA CRUZ

ABSTRACT
This article starts with the objective of proving the
effectiveness of the methodology of ludic learning, as a
means to move efficiently and generate education.
There was a job with the theme "Environmental
education and their general issues" that aimed to
present some of the various environmental problems
currently faced, thus bringing to the public a reflection
and learning about the theme.
were used the ludic processes for the presentation of
this work, considering that this is a very important

aspect in the construction of human knowledge, that
allows the action of different skills and boost the
academic growth.
The results have led us to such observations were
obtained by applying questionnaires before and after
the academic presentation held. While detailing about
the process of preparing and creating the presentation,
which led to the results obtained and presented here.

KEY‐WORDS: Education, Environment, ludic, chemistry.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS POR
MEIO LÚDICO NO IFRN‐NOVA CRUZ.
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, uma das temáticas mais discutidas na sociedade, são as relações
envolvendo o meio ambiente, sobretudo a sustentabilidade, tendo em vista que este é um
assunto que afeta direta ou indiretamente a humanidade como um todo, afinal todos dependem
do bem do planeta para sua sobrevivência, porém, por mais que existam os diversos meios
midiáticos como: TV, Rádio, internet dentre outros, utilizando a todo o momento propagandas
que estão diretamente relacionadas a noções sobre sustentabilidade, ainda é alarmante o
número de problemas ambientais enfrentados pela sociedade, por ainda existir uma massa da
população que não possui responsabilidades ou consciência de deveres, quando o assunto em
questão é a preservação do planeta.
Deste modo, torna‐se notório o uso, desenvolvimento e criação de formas alternativas
que levem a divulgação de maneira clara e objetiva dos mais diversos aspectos que englobam
esta temática, para que desta forma, haja de fato, a promoção de uma conscientização eficaz
nessa sociedade consumista e individualista, para que assim essa mesma sociedade possa
reverter ou pelo menos amenizar os danos provocados pelas suas próprias atitudes, para com o
ambiente em vivem.
Partindo destas afirmações, fez‐se um trabalho com tema “educação ambiental e seus
aspectos gerais,” que teve como principal finalidade expor alguns dos problemas ambientais
enfrentados atualmente, suas principais consequências e possíveis soluções, buscando assim
despertar nos alunos do instituto federal de ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte ‐
Campus Nova Cruz, uma reflexão e aprendizado a cerca dos mesmos, utilizando‐se processos
lúdicos, que é uma vertente de extraordinária importância na construção do conhecimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Ressaltando a tamanha importância deste assunto nos dias atuais, foi realizada uma
apresentação acadêmica com o tema: “educação ambiental e seus aspectos gerais”, com o
formato de um telejornal no auditório do IFRN, Campus Nova Cruz.
Para a obtenção do material quantitativo, foi feita a aplicação de dois questionários, de
forma que o primeiro, aplicado anteriormente à apresentação, era composto por três questões
objetivas e o segundo questionário, que foi aplicado após a apresentação do trabalho, continha
as mesmas três questões além de mais duas que buscavam avaliar a opinião do público quanto
ao valor, rendimento e aproveitamento do trabalho e metodologia utilizada.
O primeiro questionário foi aplicado a 34 alunos do nível técnico integrado do curso de
administração do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Nova Cruz, e o segundo questionário aos mesmos alunos pós apresentação.
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Após a pesquisa, foi realizado um processo de contagem dos questionários aplicados e
através disso, foi possível quantificar e transformar os dados numéricos em gráficos que serão
apresentados no próximo tópico. Nesta etapa do desenvolvimento do trabalho, foi utilizado o
programa de computador: Word, para facilitar a organização dos dados coletados.
RESULTADOS E DISCURSÃO
O trabalho em questão foi apresentado, para as salas do ensino de nível técnico médio,
subsequente e servidores, e apresentou os seguintes temas: poluição atmosférica, as mudanças
de temperatura, o uso de agrotóxicos que gera a poluição do solo, o processo de eutrofização e
desenvolvimento sustentável.
Buscando chamar a atenção do público, o trabalho foi feito diretamente ligado às artes
cênicas, e apresentado em modelo de telejornal como mostra a figura 1; aonde este veio se
chamar: “jornal ambiental”, a partir disto, os conteúdos citados anteriormente foram
transformados em notícias que remetiam a problemas existentes na comunidade ou nas
proximidades. Desta forma, tornou‐se possível despertar o interesse e a curiosidade, produzindo
assim conteúdo, e levando informação ao público presente de forma lúdica e informal.

Figura 1 ‐ Âncoras do telejornal

A prática a ser relatada propôs a inserção do lúdico como recurso didático no processo de
ensino‐aprendizagem, de modo a perceber sua importância na educação. Segundo Paulo Freire,
ensinar exige curiosidade, e a metodologia lúdica tem esse poder de despertar a curiosidade dos
educandos, fazendo com que todos prendam a sua atenção no que esta sendo apresentado,
como mostra a figura 2 tendo em vista que “a metodologia lúdica faz com que o aluno aprenda
com prazer, alegria e entretenimento, sendo relevante ressaltar que a educação lúdica está
distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, ou diversão” (SANTOS, 2010).
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Figura 2‐ Plateia: dia da apresentação

Ao realizar a pesquisa, que visa identificar a importância da construção dos trabalhos
acadêmicos por meio lúdico, sua eficácia e eficiência, foi observado que do total de 34 alunos
entrevistados antes da apresentação, 44% afirmaram não saberem o que é a educação
ambiental, enquanto 56% disseram já saberem do que se trata como mostra a figura 3
(esquerda), esse resultado prévio pode ser considerado alarmante, tendo em vista que,
atualmente esta é uma das temáticas mais discutidas nas escolas. Logo após a apresentação do
telejornal notou‐se uma clara diferença, foi feito o mesmo questionamento e 94% dos educandos
disseram ter conhecimento do que seria a educação ambiental, enquanto somente 6%, disseram
não saberem do que se trata, conforme mostra a figura 3 (direita).

Figura 3‐ Conhecimento dos educandos sobre educação ambiental antes (esquerda) e após
(direita) a apresentação

Outro grande problema envolvendo o meio ambiente é a poluição ambiental, e no atual
mundo contemporâneo de rápidas mudanças e de ritmo acelerado, poucas pessoas dão a
importância necessária para este problema. Com o intuito de levar o público presente uma
reflexão sobre isto, perguntou‐se se são frequentemente visíveis no seu dia a dia os problemas
ambientais decorrentes da poluição ambiental. Antes da apresentação ‐ dados mostrados da
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

figura 4 (esquerda) ‐ 71% dos educandos responderam que sim e 29% que esses problemas não
são frequentemente visíveis.

Figura 4‐ Conhecimento dos educandos sobre os problemas ambientais enfrentados diariamente,
antes (esquerda) e após (direita) á apresentação
Observando os dados apresentados na figura 4, pode‐se perceber que a grande maioria
das pessoas tem consciência dos problemas ambientais que os rodeiam, entretanto percebe‐se
que não procuram buscar alternativas que venham amenizar esses problemas, outro fato
relevante é que algumas pessoas que tinha respondido que esses problemas não são
frequentemente visíveis em seu dia a dia, após apresentação lembraram‐se de problemas que
possivelmente passam despercebidos na correria diária, tendo em vista que outros problemas
passam a ter maior importância.
E é para tentar amenizar os problemas citados anteriormente, que existe o
desenvolvimento sustentável, todavia e extremamente importante que as pessoas tomem
conhecimento do que se trata o mesmo e a partir disto, tentar coloca‐lo em prática. Assim, com o
intuito de saber o que para os alunos melhor definia o conceito de desenvolvimento sustentável,
disponibilizamos a eles três respectivas alternativas.
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Figura 5 ‐ Conhecimento dos entrevistados sobre o conceito de desenvolvimento
Sustentável

A partir da figura 5, podemos constatar que após a apresentação do trabalho houve uma
considerável mudança quanto a definição de desenvolvimento sustentável, no telejornal essa
temática foi apresentada tendo como base os projetos existentes no campus Nova Cruz, e as
praticas que são realizadas no mesmo sobre este assunto, com esse método já foi possível
prender a atenção dos presentes. Antes da apresentação, a questão que apresentava maior
aceitação sobre o conceito de desenvolvimento sustentável era “não contribuir para o aumento
da poluição no planeta”, após a apresentação quase todos os educandos responderam “usar os
recursos naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente”, resposta esta que,
consideravelmente melhor define este conceito.
Com intuito de verificar a eficácia desta metodologia é importante saber se os conteúdos
foram repassados de forma clara e objetiva, para que assim tenha ocorrido realmente a
efetivação do ensino. Os dados representados na figura 6, mostram que a grande maioria sendo
esta de 82% disseram sim, ou seja, que os conteúdos foram mostrados de forma clara e objetiva,
enquanto somente 18% responderam não.
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Figura 6‐ Avaliação dos alunos sobre a forma com a qual o conteúdo mostrado foi clara e objetiva
A partir destes resultados percebe‐se que a metodologia lúdica possui um grande poder
perante os educandos, tendo em vista que foge do tradicional que é tão utilizado nas escolas,
como os habituais seminários – por exemplo ‐ que se tornam geralmente enfadonhos e
cansativos. Assim é possível perceber que com essa metodologia de ensino, tem‐se um
excelente nível de aprendizagem, pois se consegue prender a atenção de maneira natural e não
forçada.
Os dados apresentados nos gráficos a seguir representam a avaliação dos próprios alunos
que participaram da apresentação do trabalho acadêmico, mostra a principio a aceitação da
implantação desta e de outras novas formas de apresentações. Onde a grande parte respondeu
ser ótimo, apenas 8% respondeu bom, 3% regular e nenhum dos alunos considerou ruim.

Figura 7‐ Opinião dos alunos quanto à metodologia utilizada
Por fim torna‐se bem clara a tamanha aceitação desta metodologia, entre os educandos,
levando todos a uma reflexão sobre a possível substituição das metodologias arcaicas, que ainda
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são maioria nos centros de ensino, tendo uma maior proximidade do educando, e apresentando
melhor rendimento acadêmico.
CONCLUSÃO
Por meio deste trabalho foi possível observar, que os 34 alunos que participaram da
avaliação deste trabalho, aceitaram de modo proveitoso à apresentação, tendo em vista que se
obteve um excelente aproveitamento, em relação á comparação dos gráficos de antes e após a
apresentação. Assim é possível perceber o tamanho valor do conteúdo e da metodologia
presente no mesmo, apresentando sua carga educativa e de construção acadêmica, seus
aspectos formadores e as abordagens priorizadas.
Por meio deste trabalho foi feito uma explanação do processo de ensino presente nos
meios lúdicos, o que nos permite afirmar a importância e eficácia do ensino distante do
pragmatismo presente em salas de aula e mais próximo do ensinando, levando em consideração
trazer o aprendizado o mais próximo possível do cotidiano daquele que aprende, fazendo do
universo do ensinando seja sua base para á busca de novos conhecimentos.
A incorporação e implantação do lúdico no processo de ensino fazem‐se relevante para a
formação de uma sociedade cidadã. Com tudo, que o trabalho aqui mostrado, permita a reflexão
quanto ao valor presente na postura de ensino informal, e a partir disto fazer uso com mais
intensidade deste vertente tão produtiva no processo de formação acadêmica.
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RESUMO
Visando ao princípio constitucional da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, o Instituto Federal de
Alagoas adotou metodologias e procedimentos.
Admitindo a polissemia que cerca as definições e
conceitos da extensão, um viés conhecido é a sua
efetivação como veículo da pesquisa, favorecendo a
relação com a comunidade e garantindo a socialização
do conhecimento acadêmico produzido. Outro viés é
representado pelo papel que a extensão pode
desempenhar de modo a contribuir para a realização de
pesquisas. Nesse sentido o IFAL se utiliza dos projetos
de extensão desenvolvidos em seus campus, para
pesquisar as possibilidades e potencialidades da

realização de pesquisa aplicada nas comunidades
atendidas pelas ações extensionistas, sendo esta
pesquisa primária a motivadora de pesquisas aplicadas
que podem ser custeadas pela política de fomento do
Instituto. Neste artigo se descreve a fundamentação, a
metodologia e os resultados já verificados com esta
pesquisa que resultou da participação dos
coordenadores e orientadores de projetos e os
estudantes bolsistas das ações de extensão do Instituto
Federal de Alagoas no ano de 2013.

PALAVRAS‐CHAVE: pesquisa, extensão, indissociabilidade.

LINKING RESEARCH AND EXTENSION: a chance for applied research
ABSTRACT
Aiming the constitutional principle of inseparability
between teaching, research and extension, the Instituto
Federal de Alagoas adopted methodologies and
procedures.
Admitting polysemy surrounding the definitions and
concepts of extension, a known bias is its effectiveness
as a means of research, favoring the relationship with
the community and ensuring the socialization of
academic knowledge produced.
Another bias is represented by the role that extension
can play to contribute to the conduct of research.

In this sense the Instituto Federal de Alagoas, using the
extension projects developed on their campus,
researchs possibilities and potential of conducting
applied research in the communities served by the
extension actions. Primary research motivates applied
research that can be funded by the Institute.This paper
describes the fundamentals, methodology and results of
this research that resulted from the participation of
project supervisors and fellow students in extension
actions of the Instituto Federal de Alagoas during 2013.

KEY‐WORDS: research, extension, inseparability.
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ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISA E EXTENSÃO: uma possibilidade para a pesquisa aplicada

INTRODUÇÃO
Com o advento da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, ocorreu a criação da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e surgiu no país uma nova categoria de
instituição de educação profissional, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Além de conservar a vocação para os tradicionais cursos técnicos das escolas que lhes
deram origem, os Institutos Federais passaram a desempenhar também funções inerentes às
instituições de ensino superior, sendo na forma da Lei “instituições de educação superior, básica
e profissional” (BRASIL, 2008, Artigo 2º).
Em Alagoas, o Centro Federal de Educação Tecnológica, CEFET, integrou‐se com a Escola
Agrotécnica Federal de Satuba, e desta fusão surgiu uma nova autarquia, sob a denominação de
Instituto Federal de Alagoas, IFAL.
O modelo Instituto Federal surgiu com um amplo leque de atuação, embora não seja
correto considerar como uma nova escola técnica, tampouco deve ser visto como uma mini‐
universidade. Trata‐se de uma instituição com características mistas, de educação profissional e
tecnológica.
O novo modelo trouxe também novos desafios. Ao verificar o que consta nas finalidades e
características dos Institutos Federais, encontramos, por exemplo, “desenvolver a educação
profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de
soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais” (BRASIL, 2008,
Artigo 6º, inciso II).
O enunciado demonstra um foco de atuação, sendo prioritário estabelecer ações que
demonstrem o compromisso social da instituição com as comunidades onde se inserem.
Também consta das finalidades e características descritas no Artigo 6º, “desenvolver
programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica” e “realizar e estimular a pesquisa
aplicada” (incisos VII e VIII).
Na leitura dos objetivos dos Institutos, o foco se mantém porquanto mencionam “realizar
pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade” (BRASIL, 2008, artigo VII, inciso III).
É importante destacar que não há consenso entre autores no que tange à separação entre
pesquisa pura e aplicada. No entanto, valemo‐nos de alguns referenciais que buscam estabelecer
entendimento acerca do tema.
Segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 78), o que caracteriza uma pesquisa aplicada é a
necessidade que surge em produzir um conhecimento em que seja possível a aplicação de seus
resultados com o objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos
imediata do problema encontrado na realidade”.
Acerca do tema, Appolinário (2004, p. 152) sustenta que as pesquisas aplicadas têm por
objetivo “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas.”
Importante acréscimo surge no objetivo a seguir:

desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e
os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos. (BRASIL, 2008, artigo VII, inciso IV).

A combinação destes objetivos demonstra com clareza a necessidade de articulação entre
a pesquisa e a extensão, num esforço conjunto para produzir e disseminar produtos e serviços
que possam representar possibilidade de desenvolvimento para as comunidades onde os
Institutos se inserem.
A vinculação ou articulação entre a extensão e a pesquisa, tradicionalmente é entendida
como sendo a extensão um canal ou elo por onde o conhecimento científico é colocado à
disposição da população. Porém, a possibilidade de articulação entre as duas áreas pode ser
estendida, como por exemplo:
A extensão é um dos espaços estratégicos para a promoção de atividades
acadêmicas de caráter interdisciplinar, integrando grupos de áreas distintas do
conhecimento, contribuindo à modificação progressiva da forma de fazer ciência
e de transmissão desse tipo de saber e revertendo a tendência historicamente
dominante de compartimentação do conhecimento da realidade (NOGUEIRA,
2000, p.25)

Há que se pensar, então, em outras possibilidades de articulação. Dentre estas, surge a
perspectiva de que o desenvolvimento das atividades de extensão possa colaborar na
prospecção de possibilidades de pesquisa aplicada.
É necessário que para dar sentido à indissociabilidade, novas formas de articulação sejam
experimentadas.
Segundo Calderón (2011,p. 34‐35):
Infelizmente, na tentativa de alertar contínua e permanentemente às IES sobre a
responsabilidade social do ensino e da pesquisa, as universidades mais antigas
institucionalizaram um tripé (ensino, pesquisa, extensão) totalmente
segmentado. E, com isto, três feudos, cujos senhores e senhoras feudais,
dificilmente dialogam, pelo contrário se digladiam pelas verbas, orçamentos e
espaços acadêmicos.

Sendo a extensão um veículo tradicional de contato com a comunidade externa,
Maneschy (2011, p.49) ensina que “por meio dos interesses e constantes interseções na relação
extensão universitária/sociedade, espera‐se, inclusive, que a universidade se compreenda
inserida em uma proposta com a intensa necessidade de rever sua estrutura e seus caminhos
perante a sociedade”.
Buscando a articulação e integração entre pesquisa e extensão, o Instituto Federal de
Alagoas, no ano de 2013, realizou uma pesquisa a partir dos instrumentos de avaliação e
monitoramento das ações de extensão, inserindo nestes, um campo destinado à manifestação
dos extensionistas acerca das possibilidades de pesquisa aplicada que foram identificadas no
decorrer da execução dos projetos.
Desta forma foi possível realizar uma pesquisa, utilizando‐se da extensão, para prospectar
possibilidades de realização de pesquisas aplicadas nas 138 (cento e trinta e oito) comunidades
onde foram desenvolvidos os projetos de extensão no ano de 2013, abrangendo todos os
11(onze) campus do Instituto.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata‐se de uma pesquisa em que foram utilizados como instrumento os 211 (duzentos e
onze) relatórios de projetos de extensão, que foram coordenados e orientados por 152 (cento e
cinquenta e dois) servidores, sendo 126 (cento e vinte e seis) docentes e 26 (vinte e seis) técnicos
administrativos. Também participaram da pesquisa os 431 (quatrocentos e trinta e um)
estudantes bolsistas dos projetos executados no ano de 2013.
Trata‐se, portanto, de uma pesquisa que envolveu 583 (quinhentos e oitenta e três)
membros da comunidade escolar.
Cada relatório de projeto consta de um questionário estruturado, onde são informados
dados como as atividades desenvolvidas, as dificuldades encontradas, o público atendido, as
comunidades envolvidas.
No ano de 2013, para que se pudesse realizar esta pesquisa, foi introduzido no
questionário mais um campo, para a identificação da possibilidade de realização de pesquisa
aplicada na comunidade onde ocorreu a ação de extensão. Tendo sido de 138 (cento e trinta e
oito) o universo de comunidades atendidas nos projetos de extensão no ano de 2013.
Os projetos tiveram início a partir de março de 2013, e foram finalizados até o mês de
novembro, sendo dezembro de 2013 o mês de produção e encaminhamento dos relatórios.
Nos meses de fevereiro e março de 2014 os relatórios foram lidos e extraídos os dados
para a pesquisa mencionada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Extraídos os dados dos 211 (duzentos e onze) relatórios de projetos de extensão, foram
identificadas e citadas nominalmente, nas 138 (cento e trinta e oito) comunidades, 29 (vinte e
nove) possibilidades de realização de pesquisa aplicada.
Trata‐se de um resultado em que se conclui pela ampla possibilidade de fomento à
pesquisa no Instituto Federal de Alagoas, em cumprimento aos objetivos e finalidades dos
Institutos Federais, conquanto a realização de pesquisa aplicada.
Os resultados foram encaminhados, no mês de abril de 2014, à Pró‐reitoria de Pesquisa
do Instituto Federal de Alagoas, acompanhados de cópia dos projetos de extensão mencionados,
seus respectivos relatórios, onde constam as atividades desenvolvidas, o público atendido, as
comunidades envolvidas, e a identificação da possibilidade de realização das pesquisas.
Assim, aquela Pró‐reitoria poderá fomentar a realização das pesquisas prospectadas, por
ocasião do lançamento do edital anual que ocorrerá no mês de julho de 2014.
CONCLUSÃO
Na busca por uma formação acadêmica que interligue o ensino, a pesquisa e a extensão,
enriquecendo a formação profissional dos estudantes do Instituto Federal de Alagoas,
percebemos como uma das possibilidades de articulação pesquisa x extensão, a utilização das
comunidades onde se desenvolvem as ações de extensão, como público que pode apontar
caminhos para a realização da pesquisa aplicada.
Entendemos que desta forma se cumpre uma das tarefas da extensão, que é a de auxiliar

a pesquisa na identificação das suas próprias possibilidades e potencialidades.
Tendo em vista que as normas para a realização de projetos de extensão, no Instituto
Federal de Alagoas, pressupõem a obrigatoriedade de envolvimento de público externo, a
extensão pode colaborar, como ficou evidenciado na presente pesquisa, para que se
identifiquem possibilidades de realização de pesquisa aplicada, cumprindo assim um dos
objetivos dos Institutos Federais.
Temos então como conclusão a certeza de que a extensão e a pesquisa podem descobrir‐
se e juntos descobrir novos caminhos e possibilidades de articulação. O caminho apontado nesta
pesquisa será mantido no Instituto Federal de Alagoas, e aprimorado, uma vez que mostrou gerar
os resultados que se esperava.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar dados
referentes à percepção ambiental de alunos com
deficiência visual, com vistas a se constituir em
direcionamento para elaboração de metodologias
que possibilitem um ensino de caráter inclusivo a
estes alunos. Para tanto, adotou‐se pesquisa do tipo
qualitativa, utilizando como instrumento de coleta de
dados a entrevista semiestruturada. A análise destes
dados se deu, primeiramente, pela leitura abrangente
de todo o material transcrito das gravações das
entrevistas. Posteriormente foi feita uma “Leitura
Flutuante” em busca da lógica contida nos relatos.
Pela análise do conteúdo desses relatos foi possível
organizar as diferentes percepções ambientais
encontradas nas categorias propostas por Reigota
(1998) e Diegues (1996 apud CHIRIELEISON et al,
2003, p.26): Antropocêntrica, Biocêntrica‐Biológica,
Biocêntrica‐Biológica‐Física,
Biocêntrica‐Biológica‐
Física‐Social. Acrescentou‐se a essas, a categoria Não
Elucidativa, para agrupar aquelas respostas que, além
de não se enquadrarem em nenhuma das categorias
anteriores, não eram claras, nem coerentes. Foram
entrevistados 15 alunos do Ensino Fundamental da

Escola de Cegos do Maranhão ‐ ESCEMA. De acordo
com o que foi verificado, 4 alunos apresentaram
percepção Ambiental Antropocêntrica, 1 aluno
percepção Biocêntrica‐Biológica do Meio Ambiente, 5
estudantes apresentaram visão Biocêntrica‐Biológica‐
Física, nenhum apresentou percepção Biocêntrica‐
Biológica‐Física‐Social do Meio Ambiente e 5 não
apresentaram percepção clara do que é Meio
Ambiente. Estes resultados elucidam que na
percepção ambiental dos discentes com deficiência,
não são levadas em consideração as relações
socioculturais estabelecidas no ambiente, com
evidente comprometimento da relação entre o
homem e o Meio‐ambiente. Isso revela a necessidade
de trabalhar com esses alunos de forma articulada,
mostrando a relação existente entre mudança de
pensamento, conscientização ambiental e práticas
ambientalmente corretas. Fica elucidado ainda que
ao trabalhar a percepção ambiental de alunos com
deficiência visual, faz‐se necessário um ambiente rico
em estímulos, de condições que possibilitem ampliar
seu referencial particular de percepção.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Ambiental, deficiência visual, percepção ambiental, inclusão escolar.
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ABSTRACT

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

This research aims to analyze data on environmental
perception of students with visual impairments, in order
to constitute guidance for the development of
methodologies that allow the teaching of inclusiveness
to these students. Therefore, we adopted qualitative
study, using as an instrument of data collection semi‐
structured interview. The analysis of these data was,
first, the comprehensive reading of all the material
transcribed recordings of interviews. Later he was made
a "Reading Floating" in search of the logic contained in
the reports. By analyzing the content of these reports
was possible to organize the different environmental
perceptions found in the categories proposed by Reigota
(1998) and Diegues (1996 apud CHIRIELEISON et al,
2003, p.26): anthropocentric, Biocentric‐Biological
Biocentric‐Biological‐Physical
biocentric‐Biological‐
Physical‐Social. Added to these, the category non‐
explanatory to group those answers, and do not fit into
the above categories, were not clear nor consistent. We
interviewed 15 elementary school students from the
School of the Blind of the Maranhão ‐ ESCEMA.
According to what has been observed, 4 students had a

perception Environmental anthropocentric, one student
has a perception Biocentric‐Biological Environment, 5
students presented a vision Biocentric‐Biological‐
Physical, no students had a perception Biocentric‐
Biological‐Physical‐ Social Environmental and 5 students
did not have a clear perception of what is Environment.
These results elucidate that the environmental
perception of students with disabilities, are not taken
into account the socio‐cultural relations established in
the environment, with a clear commitment of the
relationship between man and the Environment. This
reveals the need to work with these students in a
coordinated manner, showing the relationship between
change in thinking, environmental awareness and
environmentally friendly practices. It is clarified that,
while working the environmental perception of students
with visual impairments, it is necessary an environment
rich in stimuli, the conditions that allow particular
reference enlarge your perception.

KEY‐WORDS: Environmental Education, disability visual, environmental perception, school inclusion.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
INTRODUÇÃO
A partir da Revolução Industrial (século XVIII), houve um aumento significativo de
atividades nocivas ao meio ambiente. Em nome do avanço tecnológico, a natureza passou a ser
alvo da exploração desordenada pelo homem, levando a um quadro de deterioração da
qualidade de vida na Terra.
Somente na década de 1970, a Educação Ambiental começa a ganhar destaque como
possível solução para a crise ambiental que já havia se instalado. Em 1972, na Conferência de
Estocolmo, a Educação Ambiental foi reconhecida como elemento crítico para o combate à crise
socioambiental e enfatizada a urgência de o homem reordenar suas prioridades (DIAS, 2004 apud
MACIEL et al, 2010).
O reconhecimento internacional da Educação Ambiental, como fator importante ao
desenvolvimento de uma sociedade sustentável, leva‐nos a pensar acerca da abrangência que
deve possuir. Como todos tem direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a
natureza, segundo o primeiro princípio da Agenda 21(CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, apud SATO, 2004, p. 56), é responsabilidade
coletiva se trabalhar para isso, e a Educação Ambiental é a forma mais eficiente de se
desenvolver uma sociedade sustentável, visto que se direciona para o centro da questão, que é
uma mudança de valores e atitudes em relação ao meio, proporcionando a criação de uma
consciência ambiental.
Nesse sentido, através da Educação Ambiental é possível realizar a inclusão educacional
e social de grupos excluídos como: pessoas com deficiência, negros, indígenas, mulheres.
Segundo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global, a Educação Ambiental, por meio de estratégias democráticas, deve promover o
desenvolvimento de sentimento de solidariedade e a valorização dos princípios de igualdade e
respeito aos direitos humanos, bem como voltar‐se para o atendimento às necessidades básicas
de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião, classe ou mentais, mediante
criação de novos modos de vida, fruto da cooperação e do diálogo entre indivíduos e instituições
(SATO, 2004).
Dentre os grupos beneficiados pela inclusão proporcionada pela Educação Ambiental
estão as pessoas com deficiência. Segundo as estatísticas do IBGE (2010, apud G1, 2012), 23,9%
dos brasileiros declararam ter alguma deficiência, seja ela visual, auditiva, intelectual ou motora.
Sem dúvida um número expressivo de pessoas que não podem ficar à margem desse processo.
A Educação Ambiental, de caráter escolar, voltada para as pessoas com deficiência, deve
ter como pressuposto básico a mesma ideia de toda a educação especial inclusiva. Essa ideia
básica é a de oferecer condições de aprendizagem diferentes para aqueles que possuem
necessidades educacionais específicas, visando adequar a escola a essa demanda e conseguir que
esses alunos tenham educação de qualidade, assim como os demais discentes.
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A perspectiva de educação especial foge do assistencialismo que marcou essa
modalidade de educação por décadas, avançando em direção a uma igualdade de oportunidades
para todos os alunos.
Fazem parte deste público atendido pela educação especial inclusiva, os alunos com
deficiência visual. Faz‐se importante destacar que a visão caracteriza‐se como o sentido
integrador dos demais sentidos, uma vez que possibilita associar som e imagem, imitar um gesto
ou comportamento ou ainda exercer uma atividade exploratória dentro de um espaço específico,
gerando um sentimento de domínio perceptivo de tudo o que está em seu entorno. Tal
percepção precisa ser aguçada mediante estímulos que possibilitem a representação mais
adequada possível do ambiente no qual se encontra e do meio ambiente.
Para atender à parcela dessa população que frequenta a sala de aula, é necessário
criação de metodologias de ensino inovadoras que ajudem esses alunos a superar as limitações
causadas pela sua deficiência, trabalhando na maximização dos sentidos remanescentes. Mas
como criar novas metodologias sem o devido diagnóstico acerca das representações mentais
manifestadas pelos alunos em pauta em torno da questão ambiental?
Num esforço de contribuir com a melhoria do ensino na área de Educação Ambiental
para alunos com deficiência visual, realizou‐se a presente pesquisa, que traz reflexões acerca da
percepção ambiental dos mesmos. Esta consiste na primeira etapa, ou recorte inicial, de uma
pesquisa mais ampla que visa apresentar metodologias para o ensino deste campo de
conhecimento para alunos com deficiência visual, constituindo‐se como elemento direcionador
das referidas metodologias.
Nesse intuito, o interesse na realização dessa pesquisa justifica‐se pela importância e
urgência em trabalhar a Educação Ambiental com alunos com deficiência visual, bem como
conhecer sua percepção em relação ao meio ambiente e como se percebem em relação a este
categoria. Segundo Maciel et al (2010, p.5), “O acesso igualitário a todos os espaços da vida é um
pré‐requisito para os direitos humanos universais e liberdades fundamentais do cidadão”. A
inclusão da pessoa com deficiência visual nesta temática é uma pequena parcela de contribuição
dentro da visão maior do desenvolvimento sustentável, que é a construção de uma sociedade
inclusiva (MACIEL et al, 2010).
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi realizado visando a diagnosticar qual a ideia que os alunos com
deficiência visual possuem sobre o Meio Ambiente e com isso construir um conjunto de
atividades e recursos capazes de suprir um pouco a necessidade desta demanda específica.
Para desenvolver essa pesquisa foi necessário optar por uma metodologia que
fornecesse subsídios para a identificação das representações sociais desses alunos sobre o Meio
Ambiente. Tendo em vista que:
Representações sociais são esquemas mentais coletivos e individuais,
elaborados a partir das relações sociais vigentes, tais como elas são vividas pelos grupos
e pelos sujeitos humanos, o que implica necessariamente um aspecto subjetivo, isto é,
de absorção, interiorização e elaboração pelos sujeitos individuais nas mais diversas
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situações de vida, e um aspecto objetivo, isto é, de natureza coletiva, portanto histórico,
cultural, sujeito a mudanças em suma, de natureza social (LUZ, 1998 apud SILVA, 2004,
p.32).

Sendo assim, a Pesquisa Qualitativa se mostrou a mais adequada para o objetivo
pretendido, visto que valoriza a subjetividade dos sujeitos da pesquisa, do que a objetividade do
conteúdo da sua fala. Parte do pressuposto de que os sujeitos possuem representações, embora
nem sempre completas, relativamente coerentes em relação ao universo vivido e experimentado
do seu cotidiano (QUEIROZ; PUNTEL, 1997 apud SILVA, 2004) e busca encontrar os significados e
intenções contidos nestas representações.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada. Esse tipo
de técnica permite um controle por parte do pesquisador, já que possui um roteiro pré‐definido.
Permite, ao mesmo tempo, que o sujeito da pesquisa fique à vontade para expressar suas ideias
e valoriza a contribuição dada por esse sujeito, aproveitando tudo o que tem a dizer sobre o
assunto. Com isso, a necessidade de fazer outras perguntas fora do roteiro que possam surgir.
O processo de análise dos dados coletados se deu da seguinte forma: primeiramente, foi
feita uma leitura abrangente de todo o material transcrito das gravações das entrevistas.
Posteriormente foi feita uma “Leitura Flutuante” em busca da lógica contida nos relatos. Pela
análise do conteúdo desses relatos foi possível organizar as diferentes percepções ambientais
encontradas, nas categorias propostas por Reigota (1998) e Diegues (1996 apud CHIRIELEISON et
al, 2003, p.26): Antropocêntrica, Biocêntrica‐Biológica, Biocêntrica‐Biológica‐Física, Biocêntrica‐
Biológica‐Física‐Social. Acrescentou‐se a essas, a categoria Não Elucidativa, para agrupar aquelas
respostas que, além de não se enquadrarem em nenhuma das categorias anteriores, não eram
claras, nem coerentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 15 alunos do Ensino Fundamental da Escola de Cegos do Maranhão
‐ ESCEMA. De acordo com o que foi verificado, 4 alunos apresentaram percepção Ambiental
Antropocêntrica, 1 possui percepção Biocêntrica‐Biológica do Meio Ambiente, 5 discentes
manifestaram uma visão Biocêntrica‐Biológica‐Física, nenhum apresentou percepção Biocêntrica‐
Biológica‐Física‐Social do Meio Ambiente e 5 não apresentaram percepção clara do que é Meio
Ambiente.
4.1.1 Antropocêntrica
Esse tipo de Percepção Ambiental coloca o homem em oposição ao Meio Ambiente,
como se não fizesse parte dele. Segundo esse pensamento, o valor da natureza está ligado à sua
utilidade para o ser humano, que através da ciência e dos recursos tecnológicos é capaz de
dominá‐la.
As respostas a seguir, sobre o que é Meio Ambiente, expressam bem essa visão
antropocêntrica: “Lugar onde vivo” (Aluno 2), “O espaço em que vivemos” (Aluno 3), “Local onde
nós vivemos” (Aluno 4), “O lugar em que vivemos” (Aluno 5). Todas essas expressões revelam
uma ideia de que o Meio Ambiente existiria para servir aos seres humanos.
4.1.2 Biocêntrica Biológica
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Para essa percepção, o Meio Ambiente é visto apenas como ambiente natural, que deve
ser preservado, levando‐se em consideração principalmente os aspectos biológicos do meio
natural.
Exemplificando essa visão temos a seguinte resposta: “Lugar onde habita os seres vivos”
(Aluno 7). Essa resposta destaca a presença dos Seres Vivos como fator essencial para
caracterizar a categoria aqui tratada.
4.1.3 Biocêntrica Biológica‐Física
Nessa percepção, o Meio Ambiente também é visto como natural, no entanto, ela
ressalta tanto os aspectos biológicos quanto físicos do Meio Ambiente. Podemos observar essa
visão nas seguintes falas: “Espaço com plantas, rios, mares” (Aluno 6); “Pra mim, no meu ver, é
um conjunto formado assim pelos seres que nele vivem, como os animais, o ser humano, junto
com outros fatores como: água, luz, sol” (Aluno 15).
E ainda:
“Na verdade, eu entendo por meio ambiente, eu só queria assim
entender a palavra meio porque o ambiente a gente sabe que é todo o
espaço onde você está convivendo, habitando, né? Agora essa palavra
meio aí é que eu... Deve ser o meio, local, deve está se referindo ao local,
meio ambiente, então ambiente é a natureza, todo o planeta Terra que
Deus deixou” (Aluno 12).
Apesar de a resposta do Aluno 12 ter sido confusa, o que leva a pensar que talvez ainda
não tivesse organizado suas ideias em relação à uma concepção generalista de Meio Ambiente.
Ao final ele conclui que é a totalidade do planeta Terra, revelando uma percepção natural e
globalizante.
4.1.4 Biocêntrica Biológica‐Física‐Social
Essa é a concepção mais completa de Meio Ambiente, porque além de considerar os
aspectos naturais (biológicos, físicos, químicos), considera as relações socioculturais
estabelecidas no ambiente, como bem define Reigota (2004, p. 14):
Lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais
estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam
processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais
de transformação do meio natural e construído.
Não foi observada nenhuma resposta entre as fornecidas pelos alunos, que pudesse ser
enquadrada nesse tipo de percepção ambiental, o que revela a necessidade de se enfatizar
melhor o aspecto sociocultural do Meio Ambiente, nas atividades desenvolvidas na escola.
4.1.5 Não elucidativa
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Nesta categoria estão incluídas as respostas que não revelam uma percepção ambiental
clara, coerente. São respostas evasivas que confundem Meio Ambiente com atitudes de
conservação ambiental ou que incluem termos como “algo”, “tudo”, que são termos indefinidos.
Como exemplos, temos as seguintes falas: “Não jogar lixo nos rios, praias, lagos e
mangues” (Aluno 9); “É tudo o que se refere à natureza” (Aluno 8).
A estas, acrescenta‐se ainda as que seguem:
“O meio ambiente é que a gente deve cuidar dele, não poluir, a gente não
pode jogar lixo nas ruas, nas praias, lugar algum, lixo a gente tem que...,
depende do lixo, se der pra reciclar, recicla; se não der, joga fora, mas no
lugar adequado de lixo” (Aluno 11).
“É algo que a natureza nos deu e é algo que também devemos preservar,
visto que atualmente a gente vê que ele vem sendo desvalorizado
justamente por conta das ações capitalistas né? [...]” (Aluno 14).
Em suma, observa‐se, pelos dados obtidos, que existe uma clara necessidade de
trabalhar o conceito de Meio Ambiente com esses alunos, principalmente envolvendo o fator
social, como aspecto fundamental no entendimento do que é Meio Ambiente.
4.1.6 O homem e o Meio Ambiente
Verificaram‐se ainda divergências quanto à opinião dos alunos acerca do que fazer para
melhorar a relação entre o homem e o Meio Ambiente. As respostas relacionadas a esse assunto
estão divididas em duas categorias: Atitudes de Conservação Ambiental e de Conscientização.
4.1.6.1 Atitudes de Conservação Ambiental
Nesta primeira categoria estão aquelas respostas que mencionam práticas que o homem
deveria ter para alcançar uma relação harmoniosa com o Meio Ambiente. Exemplificando o que
foi dito, apresentamos as seguintes falas: “Não desmatando, não poluindo os rios, não jogando
lixo nas ruas etc.” (Aluno 5); “O homem deveria deixar de poluir o meio ambiente” (Aluno 8) e
“Preservando a natureza, não desmatando a floresta” (Aluno 9).
4.1.6.2 Conscientização
Neste segundo grupo de respostas, encontramos aquelas que identificam a necessidade
de conscientização do ser humano como primeiro passo para melhorar essa relação
homem/Meio Ambiente. Como exemplos, temos:
“Primeiramente as pessoas teriam que se conscientizar de que não devem
agir da forma que agem, degradando o meio ambiente da forma que
degradam. Segundo, eles teriam que ter consciência e saber que o que
eles fazem com o meio ambiente, pode se voltar contra eles no futuro,
como está se voltando” (Aluno 13).
“Acredito que tem que ter uma consciência, acredito que as mesmas
pessoas que destroem, que desmatam, que elas tenham a consciência de
procurar tá reflorestando aquela mata, entendeu? Que o homem ao invés
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de se preocupar com tanto luxo, se preocupar em mudar assim... fazer
algo que realmente pare com a devastação, entendeu? Procure fazer algo
que seja mais..., que não destrua tanto assim o meio ambiente, né?”
(Aluno 14).
“Eu acho que teria que mudar o pensamento e os conceitos do próprio
homem, embora eu ache que o ambiente pra ele voltar a ser como ele era
antes, eu acho isso quase impossível, mas acho que o homem deveria
rever seus conceitos em relação ao meio ambiente” (Aluno 15).
É interessante observar que apesar de conscientização e mudança de atitude estar
intimamente relacionados, parece que isso não fica bem claro para esses alunos, visto que as
respostas destacam sempre um ou outro.
CONCLUSÃO (considerações finais sobre os resultados da pesquisa)
Após a análise dos dados e posterior reflexão acerca das respostas dos discentes com
deficiência visual, verificou‐se a ausência da percepção Biocêntrica Biológica‐Física‐Social sobre
Meio Ambiente, o que é preocupante, pois não consideram as relações socioculturais
estabelecidas no ambiente. Neste sentido, tal relação fica comprometida. Isso revela a
necessidade de trabalhar com esses estudantes de forma articulada, mostrando a relação
existente entre mudança de pensamento, conscientização ambiental e práticas ambientalmente
corretas.
Outro aspecto que fica elucidado nesta pesquisa, é que ao trabalhar a percepção
ambiental de discentes com deficiência visual, faz‐se necessário uma atmosfera rica em
estímulos, de condições que possibilitem a maximização de seu referencial particular de
percepção.
Assim, a esses alunos, cidadãos com direito a uma educação de qualidade que os
possibilite ser sujeitos participantes na construção de um mundo qualitativamente melhor para
todos, faz‐se necessário oferecer uma Educação Ambiental que não se limite simplesmente a lhes
apresentar normas de preservação ambiental, mas aquela que se interessa em mostrar as
origens dos problemas, as consequências das práticas ambientalmente equivocadas, apontando
para a necessidade de uma alteração na forma como a humanidade percebe o Meio Ambiente,
que deve ser acompanhada da prática de ações ambientalmente corretas. Ou seja, uma
Educação Ambiental, que vise a uma mudança completa da postura do homem em relação à
Questão Ambiental. (tá meio confuso, perderam o fôlego? Seria interessante refazer este
parágrafo)
Considerações: Deve‐se padronizar o termo meio ambiente, pois no texto, ora está com letra
minúscula, ora com maiúscula. Atentar para a repetição excessiva de termos, redundâncias,
entendo que as transcrições das falas dos discentes deve ser melhor trabalhada
gramaticalmente. Em relação às concepções dos autores, percebi que ficou centrada no homem
e sua relação com meio ambiente, não foi avaliado o processo macro. A palavra harmonia, nas
relações capitalistas se tornaram utópicas. Precisa‐se melhorar o mundo material, o de hoje, e
não construir um mundo melhor.
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RESUMO
Este artigo contempla o surgimento do Programa de
Formação Inicial em Serviços dos Profissionais da
Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público
(Profuncionário). Resultado da ação de uma política do
Ministério da Educação. Abordar‐se‐á a proposta da
Educação a Distância (EaD), até o projeto político
pedagógico e a implantação do programa no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. A
partir do estudo de caso do programa Profuncionário no
IFBA polo Salvador, considerando a infraestrutura deste
Câmpus e destacando os resultados de uma pesquisa

realizada junto aos discentes. O presente trabalho
pretende propor uma reflexão quanto à eficácia do
programa, dentre outras questões. O artigo inicia‐se
com uma breve introdução, seguida de um
aprofundamento sobre o programa Profuncionário, e,
por fim, as ações relacionadas a este programa no IFBA.
Na sequência, é apresentado o Profuncionário no IFBA
no polo Salvador com as tabelas e gráficos da pesquisa
realizada, a avaliação institucional e as perspectivas
futuras.

PALAVRAS‐CHAVE: Profuncionário, Educação a Distância, IFBA, polo Salvador

IMPLEMENTATION OF THE PROFUNCIONÁRIO PROGRAM AT THE FEDERAL INSTITUTE OF
BAHIA: ACTIONS AND PERSPECTIVES IN SALVADOR
ABSTRACT
This article covers from the appearance of the Programa
de Formação Inicial em Serviços dos Profissionais da
Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público
(Profuncionário). As a result from the action of a policy
from Ministério da Educação (MEC), passing through the
proposal of Distance Education to the political
pedagogical project and program implementation at the
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA). From the case study Profuncionário IFBA in
Salvador, considering the infrastructure of the campus

and highlighting the results of a survey among students,
this study aims to propose a reflection about the
effectiveness of the program, among other issues. The
article begins with a brief introduction, followed by a
deepening of the Profuncionário program, and finally
the actions related to this program at IFBA. Following, is
shown in Profuncionário IFBA Salvador with tables and
graphs of survey, institutional review and future
prospects.

KEY‐WORDS: Profuncionário, Distance Education, IFBA, polo Salvador.
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA:
AÇÕES E PERSPECTIVAS NO POLO SALVADOR
INTRODUÇÃO
O aumento das demandas educacionais, principalmente em municípios e localidades
distantes dos grandes centros urbanos, desencadeou a necessidade de desenvolvimento e
especialização nas mais diversas áreas do conhecimento. Uma das preocupações recorrentes
nesse contexto caracterizou‐se pela forma com que o conhecimento seria difundindo nessas
regiões, dentro desse contexto surgiu o ambiente propício para a criação dos cursos baseados na
Educação à Distância (EaD).
O Programa de Formação Inicial em Serviços dos Profissionais da Educação Básica dos
Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) tem por objetivo promover a formação técnica de
profissionais que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública municipal e estadual,
por meio de Ensino à Distância. “O Ministério da Educação (MEC) constituiu o Profuncionário a
fim de atender às reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE)” (MEC, 2012).
A política de formação do programa Profuncionário ‐ que está contida na Constituição da
República Federativa do Brasil, nos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação entre
outros que serão tratados a seguir – configura‐se em uma proposta curricular a fim de promover
a formação profissional técnica por meio da modalidade de ensino de Educação a Distância (EAD)
(MEC, 2012). A EAD é uma modalidade de educação que democratiza o acesso ao ensino na
medida em que é capaz de contemplar todos os níveis da educação básica ao ensino de pós‐
graduação (Mugnol, 2009) e proporcionar a difusão do conhecimento além das fronteiras dos
“muros da escola”.
Com o intuito de proporcionar ensino a distância com qualidade o governo federal no ano
de 2007 lançou a Rede e‐ Tec com o propósito de ampliar e democratizar o acesso a cursos
técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, estados,
Distrito Federal e municípios.
A gestão da EAD é um grande desafio que exige do gestor um conjunto de características
e habilidades complexas. Para as instituições, por sua vez, é fundamental criar mecanismos
capazes de propiciar o planejamento, organização e capacitação da direção e de controle das
atividades desenvolvidas. Assim, a EAD ao apresentar uma proposta de levar o ensino a todos os
lugares do país, está sujeita a “diferenças culturais e políticas e embora seja visível o
compromisso dos coordenadores de polo com a gestão do mesmo, os mantenedores não se
mostram da mesma forma” (WEIDLE et al., 2011).
O presente trabalho tem por objetivo expor a experiência diante destes desafios no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) a partir do estudo de caso do
polo Salvador para o programa Profuncionário. Para isso as metodologias empregadas
consistiram na utilização da revisão bibliográfica, levantamento de dados acerca da
infraestrutura e pesquisa qualitativa com o corpo discentes do programa.
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GESTÃO EM EAD
A Rede e‐Tec é uma iniciativa do Governo Federal que visa o ensino de educação
profissional à distância, com o objetivo de propagar qualificação técnica na rede federal de
ensino. De acordo com o MEC (2007, p. 7):
No Brasil, a modalidade de educação a distância obteve respaldo legal para sua
realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996 –, que estabelece, em seu artigo 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade
de educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi
regulamentado posteriormente pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, mas ambos
revogados pelo Decreto 5.622, em vigência desde sua publicação em 20 de dezembro de
2005.

Estabelecidos os parâmetros legais para a estruturação da modalidade de educação a
distância, o que ficou claro é que a gestão em EAD não pode e nem deve imitar a gestão de um
curso na modalidade presencial. Isto porque, a educação a distância utiliza‐se de recursos e
ferramentas tecnológicas com a finalidade de possibilitar aos alunos a mais significativa
aprendizagem com qualidade. Segundo o MEC (2007, p. 7):
No Decreto 5.622, ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no tocante aos
variados aspectos ligados à modalidade de educação a distância, notadamente ao
credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados
com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da Educação (MEC, 2007).

O avanço da tecnologia possibilita que a educação a distância faça uso de diversos
recursos tais como: ambientes virtuais de aprendizado (AVA), mídias, e a presença do tutor
online, que terá a função de mediar o processo de ensino‐aprendizagem. Neste sentido, o
desenvolvimento das tecnologias de telecomunicação, como o AVA, possibilita cada vez mais um
alto grau de versatilidade de ferramentas. Assim, as estruturas organizacionais de muitas das
instituições de ensino se adaptaram ao surgimento desta nova modalidade e de sua crescente e
cada vez mais inovadora tecnologia, criando setores específicos para dar atenção a esta
dinâmica. Isto evidência a importância e o crescimento da modalidade de ensino EAD.
No Câmpus Salvador do IFBA existe esta estrutura destinada à Educação a Distância com o
objetivo de proporcionar a aprendizagem para aqueles que, por diversos motivos, não dispõe de
tempo para frequentar o ambiente escolar tradicional. De tal forma que, com mais esta
modalidade de ensino, qual seja a EAD, o IFBA continua a ter por finalidade atender à educação
profissional nas suas mais diversas modalidades, quer seja no ensino técnico, tecnológico,
superior ou pós‐graduação. Em última instância, a EAD está diretamente relacionada com a
formação educacional para a melhoria na qualidade de vida de todos nós cidadãos brasileiros,
constituindo‐se, assim, em ferramenta estratégica para a expansão do ensino profissional no
Brasil.
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PROFUNCIONÁRIO
O Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos
Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) é uma iniciativa do Governo Federal em parceria
com os governos Estaduais e Municipais, junto à rede federal de ensino profissional e
tecnológica, que segundo o MEC (2012, p. 6):
configura‐se em uma proposta curricular baseada nos fundamentos filosóficos da prática
educativa, numa perspectiva progressista e transformadora, nos princípios norteadores
da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB n.
9394/96 e atualizada pela Lei n. 11.471/08.

O programa destina‐se a capacitação dos profissionais de apoio à educação de escolas
públicas, estaduais e municipais, visando gerar qualificação técnica profissional adequada para
suprir as novas demandas encontradas nas escolas. Para isso, segundo o MEC (2012, p. 6), “o
PROFUNCIONÁRIO tem por objetivo promover, por meio da educação a distância, a formação
profissional técnica em nível médio de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da
educação básica [...] com ensino médio concluído ou concomitante”.
Os cursos técnicos possuem caráter subsequente, sendo reconhecidos por órgãos oficiais
e profissionais, e são ofertados por instituições de ensino qualificadas em educação técnica
profissional. De acordo com o MEC (2012. p. 6), os profissionais serão qualificados de modo que
possam atuar “nos diferentes processos de trabalho relacionados aos eixos tecnológicos, com
especificidade em uma habilitação técnica”. Com o intuito de possibilitar a execução das ações
pretendidas, este programa é constituído como ilustra a figura 1.

Figura 1 – Organograma da estrutural geral do PROFUNCIONÁRIO (MEC, 2012).
Sendo um curso a distância e ofertado após a conclusão do ensino médio, tem‐se a
preocupação em estruturar os cursos, “de modo a garantir padrões de qualidade correlatos aos
demais cursos técnicos quanto: ao tempo de duração, à articulação entre as bases científicas e
tecnológicas, às atividades de prática profissional e à organização curricular com núcleos
politécnicos comuns” (MEC, 2012, p. 6).
Para o MEC (2012, p.6), pretende‐se efetuar, além da formação técnica, a “promoção da
formação humana integral por meio de uma proposta de educação profissional e tecnológica que
articule ciência, trabalho, tecnologia e cultura”. Propiciando ao indivíduo formação ampla, que
fomente o desenvolvimento do cidadão crítico no meio no qual está inserido. Para isso pretende‐
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se “formar cidadãos capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia e prepará‐los para
se situar no mundo contemporâneo e dele participar de forma proativa na sociedade e no mundo
do trabalho” (MEC, 2012, p. 7).
Os princípios e fundamentos legais em que está baseado o programa Profuncionário são:
Art. 205 a 214, da Constituição da República Federativa do Brasil; na Lei n. 9.394/96, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, Decreto n.
5.154/04. Segundo o MEC (2012, p. 8), são estes os regimentos contemporâneos que
proporcionam “um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e
tecnológicos, capaz de impulsionar a formação humana e o desenvolvimento econômico da
região articulado aos processos de democratização e justiça social”.
PROFUNCIONÁRIO – IFBA
A implantação do programa Profuncionário no Estado da Bahia está vinculada ao IFBA, o
qual foi o responsável pela elaboração do projeto. Segundo o MEC (2012, p. 7), esse programa
surgiu em:
[...] atendimento às reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE). Como forma de intervenção que vise a formação profissional dos
trabalhadores do apoio educacional das escolas públicas, O ministério da Educação criou
o PROFUNCIONÁRIO com o objetivo de contemplar esse grupo de trabalhadores com um
programa de formação continuada.

O Instituto Federal da Bahia é uma instituição centenária, com tradição em educação
profissional, que oferta ensino técnico integrado no ensino médio, além de cursos na modalidade
subsequente, com 19 cursos ofertados em 2014 para cada uma dessas modalidades; ofertando,
também, ensino superior e cursos de especialização em educação. De acordo com o IFBA (2012,
p. 9) e o PROFUNCIONÁRIO (2014), o programa possui mais de 20 unidades na forma de Campi e
Núcleos Avançados, os quais são apresentados na figura 2. No total haverão 2400 vagas
disponibilizadas entre 2012 e 2015, em 4 cursos, com 35 vagas por curso.

Figura 2 – Mapa de Polos do PROFUNCIONÁRIO IFBA (PROFUNCIONÁRIO, 2014)
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Com a definição dos polos na Bahia, realizou‐se a implantação do programa em cada uma
das unidades do IFBA. De acordo com o IFBA (2012, p. 18), entre novembro e dezembro de 2012,
a Coordenação Geral do programa realizou visitas aos polos e a sede da Rede e‐Tec Brasil, em
Brasília. Neste período ocorreu o processo de capacitação dos coordenadores de polo e tutores;
paralelamente houve o contato com os gestores em educação, representantes das prefeituras e
do Estado, além do encaminhamento do material didático para a reprodução. A confecção do
material didático foi realizada em uma parceria com o Instituto Federal do Paraná.
Esse material é constituído por: versão impressa e versão virtual. A versão impressa
consiste em cadernos didáticos, os quais foram disponibilizados para os discentes. Já o material
virtual é constituído pelos objetos virtuais de aprendizagem, que são, de acordo com o IEEE
(2002, apud WIVES, et. al., 2010) “qualquer entidade, digital [...], que possa ser utilizada,
reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias”. Tais objetivos
encontram‐se disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), especificamente no sítio
http:www.ead.ifba.edu.br.
PROFUNCIONÁRIO – IFBA Polo Salvador
Para a implantação do programa no Polo Salvador foi necessário a disponibilização de
estrutura física, material e de pessoal por parte do IFBA câmpus Salvador. A infraestrutura do
programa foi projetada de modo a atender e comportar a estrutura interna do Profuncionário
IFBA, a qual é ilustrada na figura 3, bem como as demandas e atividades presenciais necessárias
nos momentos presenciais do desenvolvimento dos cursos para os discentes.

Figura 3 – Estrutura funcional e hierárquica do PROFUNCIONÁRIO IFBA.
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No Polo Salvador são ofertados quatro cursos: infraestrutura escolar, multimeios
didáticos, secretaria escolar, alimentação escolar. Os cursos do Profuncionário são divididos em
disciplinas, que variam de curso a curso, e possuem ementa e carga horária diferenciadas. De
acordo com o MEC (2012, p. 27) a estrutura curricular dos cursos está organizada do seguinte
modo:
[...] um Núcleo com duas disciplinas de Formação Introdutória, um Núcleo com seis
disciplinas de Formação Pedagógica, um Núcleo com três disciplinas de Formação
Técnica Geral, ambos comuns aos quatro cursos oferecidos pelo PROFUNCIONÁRIO e um
Núcleo Específico para cada curso com sete disciplinas de Formação Técnica Específica.

As disciplinas possuem momentos presenciais e momentos à distância, sendo ministrada
por um tutor presencial (TP) e um tutor a distância (TD). De acordo com o MEC (2012, p. 11) os
tutores presenciais são responsáveis pelas atividades pertinentes as orientações da prática
profissional, junto ao acompanhamento dessa prática “em consonância com a equipe gestora e
pedagógica da escola”. Este profissional é responsável, ainda, por incentivar a interação dos
estudantes, ao mesmo tempo em que auxilia no processo de difusão e construção do
conhecimento. Portanto, o TP é responsável por ministrar parte dos conteúdos da disciplina,
acompanhando, orientando e coordenando aos discentes nas atividades do curso, sendo o
responsável por aplicar as avaliações da disciplina.
Para o MEC (2012, p. 11) os tutores a distância são responsáveis por promover e facilitar a
integração entre os discentes e os tutores presenciais, no que se refere à utilização dos diversos
recursos que compete o programa. Aos TD cabe ainda orientar e coordenar as atividades virtuais,
esclarecer dúvidas, e aplicar, corrigir e cumprir com prazos de avaliações. A supervisão,
acompanhamento e coordenação dos tutores presenciais cabe o Coordenador de Polo (CP). O CP
é o responsável por gerenciar grande parte das demandas locais do polo, no que se refere,
principalmente, a infraestrutura do polo, a qual deve ser organizada de modo a atender as
demandas de todos os cursos. A infraestrutura que o Coordenador de Polo do câmpus Salvador é
responsável por gerir é apresentada na tabela 1, que apresenta a infraestrutura, recursos e
multimeios didáticos disponíveis no programa atualmente.
Tabela 1 – Infraestrutura, recursos e multimeios.
Polo

Qtd. Vagas

Natureza

Equipamento

Qtd. Total

SALA O‐102 – Pav. O

25

Aula

Computador

32

SALA O‐13 – Pav. O

27

Informática
/ Aula

Datashow

1

SALA E‐103 – Pav. E

47

Aula

Lousa Eletrônica

1

A estrutura do polo Salvador é constituída de três salas, sendo duas salas utilizadas para
ministrar aulas, salas O‐102 e Sala E‐103, a última sendo a sala principal onde os estudantes têm
aulas; e outra destinada a aulas de informática, Sala O‐13, que comporta até 27 estudantes
simultaneamente em aulas com recursos virtuais. As salas são projetadas de modo a comportar
as demandas das turmas que constituem os cursos. A tabela 2 relaciona a quantidade total de
estudantes matriculados em cada curso e suas respectivas turmas.
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Tabela 2 – Quantidade de discentes por curso.
Curso
Secretaria Escolar
Alimenta. Escolar
Infraestru. Escolar
Multimeios Didáticos
Total

Turma
6711
6712
3711
4711
5711

Qtd. Alunos
37
47
39
15
17
155

Ao todo, foram matriculados um total de 155 estudantes no programa Profuncionário.
Cada curso possui capacidade para comportar 40 estudantes originários de quaisquer localidade
do município, todavia o curso com maior demanda foi Secretaria Escolar, que gerou a
necessidade da criação de uma segunda turma. Salienta‐se que para os próximos semestres
pretende‐se expandir a quantidade
PERSPECTIVAS E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Para a segunda etapa do programa Profuncionário está previsto a expansão da oferta de
cursos e quantidade de polos. A meta é estender o programa para todos os campi, além de
inserir o Ponto de Presença (POP) em algumas cidades localizadas geograficamente próximas aos
polos sede. À medida que o programa foi implantado, este passou por um conjunto de ajustes,
que visam melhorar as condições estruturais, que devem estar sempre em sintonia com as
demandas dos discentes.
A fim de compreender a avaliação acerca de tais adequações, foi realizada uma pesquisa
via WEB, utilizando a ferramenta virtual Google Docs. No questionário, que possui natureza
objetiva, de múltipla escolha, com 15 questões, foram abordados aspectos referentes à
relevância do programa, infraestrutura, Coordenação de Polo, Coordenação Pedagógica, carga
horária, entre outros aspectos. Com base na ferramenta, recolheram‐se os dados em um total de
113 discentes, e com base na avaliação gerou‐se um conjunto de gráficos. A partir da análise
desses dados pretende‐se propor uma ação de intervenção, que visa apresentar e solucionar as
demandas do corpo discente para a Coordenação de Polo e para a Coordenação Geral.
No figura 4 (a) apresenta‐se o gráfico do perfil discente que respondeu ao questionário,
relacionando o curso e a quantidade de discentes que responderam ao questionário, neste caso
o questionamento foi objetivo e de múltipla escolha, questionando: “Qual o seu curso?”. Nesse
gráfico, apresenta‐se a abreviação do nome dos cursos. A partir do gráfico 4 (b) e os gráficos
subsequentes, apresenta‐se nos eixos das ordenadas o número máximo de avaliação discente,
acerca da avaliação sobre o problema apontado, eixo das abscissas. No eixo das abscissas para a
escala de 1 a 5 assume‐se que a avaliação é: 1‐ Ruim; 2‐ Regular; 3‐ Bom; 4‐ Ótimo; 5‐ Excelente.
Na figura 4 (b) apresenta‐se o gráfico acerca da avaliação da proposta do curso. Tendo em
vista os resultados, obtém‐se que a avaliação da proposta do curso, em sua maioria, é avaliada
como ótima ou excelente pelo corpo discentes do programa. No gráfico apresentado na figura 4
(c), os estudantes avaliam a proposta do curso como sendo de alta relevância, tendo em vista
que as avaliações foram boas, ótimas e excelentes em sua maioria. As figuras 4 a 7 apresentam
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os gráficos acerca da análise qualitativa

(a)

(b)

(c)

Figura 4 – (a) Gráfico A; (b) Gráfico B; (c) Gráfico C; (d) Gráfico D.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5 – (a) Gráfico E; (b) Gráfico F; (c) Gráfico G; (d) Gráfico H.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6 – (a) Gráfico I; (b) Gráfico J; (c) Gráfico K; (d) Gráfico L.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7 – (a) Gráfico M; (b) Gráfico N; (c) Gráfico O; (d) Gráfico P.
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Os resultados apresentados demonstram a evolução do programa desde sua implantação.
Por mais hajam avaliações regulares, ou negativas, como um todo o desenvolvimento e
andamento do programa foi avaliado de modo positivo. Ressalta‐se que, de acordo com a
avaliação discente, há a convicção da importância e relevância do programa, no desenvolvimento
das atividades de trabalho de cada colaborador nas suas instituições de origem.
Outro aspecto positivo diz respeito à avalição do tutor presencial, que em sua maioria foi
excelente ou ótima. Todavia, em contraposição, a avaliação dos tutores à distância recebeu o
maior número de avaliações negativas, ou regulares, estando abaixo do recomendável. Devido a
essa constatação, efetuar‐se‐á uma atividade de intervenção da coordenação de polo, junto aos
coordenadores pedagógicos.
CONSIDERAÇÕES
Ao analisarmos o programa ao decorrer dos oito meses desde a sua implantação no IFBA
câmpus salvador, observa‐se que o programa está cumprindo os seus objetivos de forma
satisfatória. Devido à ampla dimensão do programa, o período inicial destinou‐se as
acomodações e adequações para a realidade do câmpus. Atualmente, o programa encontra‐se
com tendências crescentes de melhoria, especialmente porque através da utilização de
ferramentas, como as pesquisas, questionários, e visitas as salas de aula, ampliam‐se as
interações com os discentes, de modo a compreender as demandas dos mesmos.
Por fim, pode‐se afirmar que o programa Profuncionário foi bem avaliado por seu corpo
discente. Em algumas questões, como a carga horária presencial, na concepção discente, não é,
necessariamente, a mais satisfatória. Todavia, com base no levantamento obtido pretende‐se
realizar uma análise crítica, criteriosa a respeito dos aspectos negativos apontados nessa
pesquisa, a fim de realizar o devido encaminhamento à Coordenação Geral do programa, com
consequente planejamento para solucionar os problemas identificados.
REFERÊNCIAS
1. INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA. IFBA abre inscrições para Processo Seletivo 2014.
Disponível em: <http://goo.gl/9On4fr>. Acesso em: 15 mar. 2014.
2. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Orientações Gerais. Cuiabá: Universidade Federal de Mato
Grosso, Rede e‐Tec Brasil, 2012.
3. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Projeto de implantação do programa PROFUNCIONÁRIO.
Dias D’Ávila, Bahia: IFBA, PROFUNCIONÁRIO, MEC, 2012.
4. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Referenciais de qualidade para educação superior a
distância. Brasilia: MEC, 2012.
5. MUGNOL, Márcio. A Educação a Distância no Brasil: conceitos e fundamentos. Revista Diálogo
Educ. , Curitiba, v. 9, n. 27, p. 335‐349, maio/ ago. 2009.
6. WEIDLE, D.; Et. al. Projeto UAB: uma análise estrutural dos polos de apoio presencial do curso
de Administração da UFSC. Revista Gestão Universitária na América Latina, n. 4, p. 94‐114, 2011.
7. WIVES, L. K. Et. Al. Ubiquidade e mobilidade de Objetos de Aprendizagem usando o papel
como recurso. Disponível em: <http://goo.gl/4n5meX>. Acesso em: 15 mar. 2014.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS ALUNOS DA LICENCIATURA DO IFMA:
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM OU RANÇOS DA FORMATAÇÃO
DOMINANTE DO BACHALERADO

1

T. C. Barros (IC)¹ A. F. Nascimento (PQ)2
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) ‐ Campus Monte Castelo ‐, 2Instituto Federal do Maranhão (IFMA) –
Departamento de Humanas e Sociais ‐ Campus Monte Castelo e‐mail: alberico@ifma.edu.br

RESUMO
Esta pesquisa analisa a produção científica dos cursos de
licenciatura no IFMA – campus Monte Castelo, tomando
como base os objetos de estudo das monografias desses
cursos defendidas no período compreendido entre 2007
a 2011. Analisam‐se as contribuições destes trabalhos
para a discussão do processo ensino‐aprendizagem nas
licenciaturas e para a formação dos alunos já licenciados
e aptos ao exercício da docência na Educação Básica.
Aborda‐se do ponto de vista teórico‐ prático as nuances

que interferem na escolha dos objetos de estudo, a fim
de compreender os determinantes presentes nesse
processo. Nesta pesquisa discute‐se também, questões
associadas à influência do formato do bacharelado nos
cursos de licenciatura.

PALAVRAS‐CHAVE: Licenciatura. Ensino‐aprendizagem. Monografia.

THE SUTDENTS MONOGRAPH IN THE GRADUATION COURSE FOR TEACHERS AT IFMA:
CONTRIBUTIONS FOR THE TEACHING PROCESS OR THE DOMINANT FORMAT REMAINDER OF
THE BACHELOR
ABSTRACT
This research analyze the scientific works of the teachers
course at IFMA – Monte Castelo, taking as reference the
monograph object of study of these courses presented
between 2007 and 2011. Analyze the contributions of
these works to the teaching and learning process
discussion and for the students already graduated and
ready to work in Basic Education system. Approaches on

a theoretical propose the details that interfere on the
choose of the study object aiming to understand the
determiners present in the process. In this research
discusses also, questions related to format of the
bachelor in the teachers graduation course.

KEY‐WORDS: Teachers graduation courses. Teaching learning. Monograph.
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OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS ALUNOS DAS LICENCIATURAS DO IFMA:
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO ENSINO‐APRENDIZAGEM OU RANÇOS DA FORMATAÇÃO
DOMINANTE DO BACHARELADO
INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) das licenciaturas, componente curricular
obrigatório, é uma exigência para todos os Cursos de Graduação, desde a implantação das
Diretrizes Curriculares Nacionais. O TCC, além de ser parte fundamental da formação do aluno,
contribui para a construção do conhecimento científico.
Nos cursos de licenciatura o foco principal é a formação inicial de professores,
portanto, espera‐se que o TCC1 se consubstancie em um espaço de reflexão, análise, investigação
e elaboração de propostas sobre o processo Ensino‐Aprendizagem em cada área específica de
conhecimento.
Essa demarcação deveria estar contemplada no Projeto Político Pedagógico (PPP) dos
cursos de licenciatura. Entretanto, no Instituto Federal do Maranhão – IFMA, tal projeto limita‐se
a demarcar alguns pré‐requisitos necessários para o aluno se tornar apto a iniciar o TCC, tais
como: indicação de que o trabalho monográfico geralmente inicia‐se com a identificação do
objeto de estudo ou situação‐problema do interesse do aluno durante o curso; exigência da
apresentação de projeto de monografia; integralização mínima da carga horária necessária para a
apresentação e a defesa do trabalho monográfico que é de 85% (oitenta e cinco por cento);
orientação de um professor do Departamento do curso ou de outro Departamento do IFMA;
definição da defesa do TCC trinta dias após o depósito do referido trabalho junto à Coordenação
do curso.
O PPP dos cursos de licenciatura do IFMA – Campus Monte Castelo, não define o
fenômeno educativo como o eixo condutor de investigação para os alunos em fase de conclusão
de curso, ou seja, não aponta a análise das questões educacionais como o fechamento de uma
etapa formativa dos alunos que aspiram à docência. A decisão de pesquisar ou não sobre o
fenômeno educativo é tomada de acordo do interesse dos alunos e de alguns poucos professores
que manifestam afinidade com as questões educacionais.
A ausência de demarcação sobre o TCC nos Projetos dos cursos de licenciatura é, em
geral, consequência da forma como a dimensão pedagógica é encarada nesses cursos. Para
Candau (1987, p. 30), “No Brasil, tradicionalmente, os currículos de licenciatura foram
concebidos como meros apêndices aos currículos de bacharelados”. E com essa formatação tem
sido difícil superar o fosso que separa a formação pedagógica da formação especifica no campo
do conhecimento em que o licenciado vai atuar.
O modelo curricular apendiculado ao bacharelado tem encaminhado muitos
professores e alunos das licenciaturas a uma postura de estudo muito semelhante aquelas
desenvolvidas nos cursos de bacharelados, que geralmente versam sobre experimentações

1

No Instituto Federal do Maranhão o Trabalho de Conclusão dos Cursos de licenciatura está definido como
monografia.
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científicas desvinculadas dos aspectos sociais, políticos e educacionais inerentes aos objetivos
formativos dos cursos de licenciatura (CANDAU, 1987).
Os currículos vigentes são tendenciosos em separar o mundo da prática do
acadêmico, como bem enfatiza Schnetzler (2002, p.14),
A proposta curricular da maioria dos cursos de licenciatura manifesta e enfatiza dois
caminhos paralelos, que não se aproximam sequer, um do outro; (...) Isto significa que as
disciplinas de conteúdos específicos, propriamente ditos, seguem seu curso
independente e isolado das disciplinas pedagógicas e vice‐versa.

A inspiração no bacharelado distancia os cursos de licenciatura das questões
emergentes do processo educacional. Nesse sentido, não tem sido uma tarefa fácil a construção
de um referencial pedagógico ao longo da formação dos futuros professores, que os conduza a
uma produção científica vinculada ao processo ensino‐aprendizagem.
Para Pereira (2000), a formação de professores nas licenciaturas “normalmente
apresenta velhos problemas, porém, sempre novas questões”. O caminho para a reversão dessa
realidade está na construção coletiva de um projeto pedagógico que deixe claro “o que ensinar,
para quem ensinar, como ensinar e para que ensinar” (FREIRE, 2000, p. 47).
É a partir de tais considerações que este trabalho analisou os TCC’s dos cursos de
licenciatura do IFMA Campus Monte Castelo, elaborados no período compreendido entre 2007 a
2011. Analisaram‐se quantitativa e qualitativamente quais aspectos e dimensões têm sustentado
a produção de TCC dos alunos das licenciaturas, sobretudo, de que forma esses trabalhos tem
contribuído para a formação acadêmica e profissional dos formandos.

A FINALIDADE
LICENCIATURAS

FORMATIVA

DA

PRODUÇÃO

CIENTÍFICA

DOS

CONCLUDENTES

DAS

Segundo Freire (2000, p. 68) “ensinar exige pesquisa”. O professor só pode
compreender o fenômeno educativo pesquisando‐o. E esse interesse em pesquisar o fenômeno
educativo deve ser construído ainda na graduação. O licenciando deve ser inserido em um
espaço educativo no qual possa compreender que ensinar não é apenas reproduzir
conhecimento, mas é, sobretudo, construir conhecimento.
Nesse sentido, a pesquisa que representa a culminância da formação inicial do
professor, a monografia, deve possibilitar um upgrade na construção do seu referencial
pedagógico. As produções científicas dos cursos de licenciatura devem expressar a grandeza
desses cursos, devem ter uma identidade própria, desvinculando‐se do ranço do bacharelado,
pois, na hierarquia do mundo acadêmico os cursos de licenciatura são desprestigiados. São
colocados como uma alternativa para aqueles que não conseguiram alcançar sua primeira opção.
Inclusive, muitas Instituições de Ensino Superior tem desenvolvido um modelo de gestão que se
assemelha a um escolão de terceiro grau, quando o tema é formação de professores, ou seja,
cursos de licenciatura.
Investigar os trabalhos de conclusão dos cursos de licenciatura do IFMA é uma
tentativa de resgatar a essência desses cursos e ao mesmo tempo projetar sua importância na
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sociedade, mostrando a contribuição proveniente do saber produzido no campo educativo, saber
esse, que para além da teoria, mas a partir dela, contribui para a construção de uma sociedade
mais consciente, mais crítica e, portanto, mais justa.
Essa pesquisa, longe de ser um tratado sobre o assunto, intenciona tão somente
contribuir com o fazer pedagógico dos cursos de licenciatura, na medida em que levanta o
debate sobre o tipo e a finalidade formativa da produção científica dos concludentes das
licenciaturas.
METODOLOGIA
Segundo Demo (1987), a pesquisa é a atividade básica da ciência. É através da busca
científica que se desvela a realidade, uma vez que tal atividade exige, do ponto de vista
epistemológico, outro olhar sobre o objeto de conhecimento que, de alguma forma, mostra‐se
sempre inesgotável.
A partir dessa premissa, o processo de apropriação teórico‐prático desta pesquisa
tem por objetivo abordar a questão da produção científica nos trabalhos de conclusão de curso
dos alunos das licenciaturas do IFMA – Campus Monte Castelo, a fim de compreender seus
elementos determinantes. A proposta foi analisá‐los a partir da dinâmica do movimento das
contradições engendradas no conjunto das relações sociais e na sua contextualização.
Essa posição inicial está fundamentada na noção de realidade concreta, na qual a
realidade das coisas não se apresenta a priori. Kosik (2002) nomeia esse fato de
pseudoconcreticidade, pois o real guarda em si uma essência oculta que carece de investigação
rigorosa para ser desvendada.
Com esse delineamento esta pesquisa se classifica de acordo com Vergara (2003) da
seguinte forma: quanto aos fins é descritiva e explicativa. Descritiva porque visa descrever o
contexto da produção científica nos trabalhos de conclusão dos cursos de licenciatura do IFMA ‐
campus Monte Castelo e explicativa porque busca uma relação de causa e efeito para a atual
situação de produção das monografias nos referidos cursos.
Quanto aos fins é uma pesquisa bibliográfica e de campo. Bibliográfica pela
necessidade de se recorrer a uma vasta literatura, livros, periódicos, revistas, hipertextos entre
outros, para elaboração do marco teórico do trabalho, confrontando as informações com a
realidade encontrada no campo. De campo considerando que o objeto investigado é algo
concreto que necessita de investigação in loco, que será realizada mediante seleção das
monografias nos departamentos dos cursos de licenciatura do IFMA.
O universo de estudo dessa investigação foi os cursos de licenciaturas do IFMA ‐
Campus Monte Castelo (Matemática, Física, Química, Biologia). A coleta de dados foi realizada na
Coordenação de cada curso e contemplou todas as monografias defendidas no período
compreendido entre 2007 a 2011. Ressalta‐se ainda que essa pesquisa tomou como base os
seguintes questionamentos:
‐ As monografias dos alunos das licenciaturas do IFMA ‐ Campus Monte Castelo tem
contribuído com o processo ensino‐aprendizagem e com a formação dos licenciados pelo IFMA?
‐ Os objetos de estudo das monografias defendidas no período entre 2007 a 2011
expressam os ranços da formatação dominante do bacharelado?
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RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO
Conforme destacado na metodologia, o universo de estudo dessa investigação foi os
cursos de licenciaturas do IFMA ‐ Campus Monte Castelo (Matemática, Física, Química, Biologia)
– e contemplou todas as monografias defendidas no período compreendido entre 2007 a 2011.
Até o momento de submissão desse trabalho a coleta de dados já tinha sido realizada apenas no
curso de Licenciatura em Química.
Ficou constatado que o curso de Licenciatura em Química do IFMA – Campo Monte
Castelo oferece 40 (quarenta) vagas anual, através de Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
Entretanto, de 2007 a 2011, um período de cinco anos a coleta de dados mostrou que apenas 70
(setenta) alunos defenderam suas monografias e colaram grau, uma média de 14 (catorze)
concluintes por ano.
Observou‐se ainda que no curso de Licenciatura em Química nos últimos três anos do
período investigado, há uma preponderância das temáticas da área pedagógica como tema de
pesquisa nos trabalhos de conclusão de curso. Entretanto, a presença de temas focando
exclusivamente a área científico‐tecnológica do curso de química ainda é significativa e pode
indicar um ranço da visão de bacharelado vivenciada ao longo do curso.
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Gráfico 1 – Monografias defendidas de acordo com área de conhecimento
Outro resultado dessa etapa da pesquisa mostrou que as temáticas pedagógicas que
estão sendo pesquisadas tem relação direta com a formação docente e podem contribuir com a
ampliação do horizonte pedagógico do futuro professor de química. As temáticas pesquisadas
pelos concludentes foram agrupadas e chegou‐se aos seguintes assuntos: Lúdico na Educação;
Proposta pedagógica de Educação Ambiental; Jogos Didáticos; Leitura e interpretação de texto
para uma aprendizagem significativa de Química; Motivação de professores e alunos quanto ao
ensino/aprendizagem de Química; Problemas de aprendizagem; Novas metodologias de ensino
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de química; Ensino de química e Educação Inclusiva de surdos; Recursos alternativos no ensino
de química; Percepção dos alunos em relação ao ensino de química; Evasão no curso de química.
Como pode se observar pelas temáticas acima descritas, as monografias que
abordam as questões pedagógicas estão sempre vinculando o ensino de química a um aspecto
didático‐pedagógico que o potencializa, metodologicamente falando. É isso que acaba fazendo a
diferença na formação do licenciado – a capacidade de pensar criticamente sobre a própria
prática docente, sobre as tendências pedagógicas conservadoras e/ou progressistas que
perpassam a realidade que vivencia ou que irá vivenciar.

CONCLUSÃO

No texto “contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciatura dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia” elaborado pela Setec/MEC, sugere‐se um
desenho curricular para as licenciaturas que compreende:
• três Núcleos: o Núcleo Comum (composto pelo Núcleo Básico e pelo Núcleo
Pedagógico), o Núcleo Específico e o Núcleo Complementar.
• Prática Profissional representada pela Prática Pedagógica e pelo Estágio Curricular
Supervisionado e atividades acadêmico‐científico culturais. Essas atividades seriam
desenvolvidas não só na Prática Profissional, mas também no Núcleo Complementar,
perpassando todo o curso;
• Monografia de conclusão. (MEC, 2011, sp)

Nesse desenho curricular, no Núcleo Comum o Núcleo Básico deve ser desenvolvido
numa perspectiva integrada com o Núcleo Pedagógico. Entretanto, na prática cotidiana dos
Institutos Federais, o Núcleo Básico se especializa nos conhecimentos fundamentais à formação
docente na sua área de atuação e o Núcleo Pedagógico fica num caminho paralelo com a missão
de desenvolver as competências educativas necessárias à formação do profissional da educação.
É necessário que essa integração seja realizada a partir da proposta pedagógica do
curso. As disciplinas do Núcleo Básico estão sendo ministradas para futuros professores e de
alguma forma precisam focar no contexto escolar e da sala de aula. A tarefa de integração do
Núcleo Básico com o Núcleo Pedagógico não pode ficar a cargo apenas dos professores da área
Pedagógica e também não cabe ao aluno da licenciatura fazer a integração dos dois Núcleos na
sua cabeça.
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REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A EDUCAÇÃO
Maria Lucileide Mota Lima (PQ) – Instituto Federal da Bahia. wmleila@bol.com.br

RESUMO: Este artigo apresenta abordagens sobre
a educação, o desenvolvimento humano e a
autoconsciência resultantes de uma pesquisa
bibliográfica do tipo qualitativa. São apresentadas
reflexões e questionamentos sobre a forma de se
compreender e medir o desenvolvimento humano
considerando apenas os aspectos econômico,
material e tecnicista adotada na nossa sociedade e
sobre como a educação e a compreensão da
condição humana, partindo da autoconsciência,
podem contribuir para a revisão/ampliação desse
conceito de desenvolvimento humano. A partir de
diálogos
com
os
ensinamentos
de
filósofos/educadores como Sócrates e com os
autores da comissão da UNESCO para a educação

para século XXI, essa pesquisa propõe
considerações reflexivas sobre a inter‐relação e a
interdependência entre os processos educativos, a
autoconsciência e a possibilidade de se pensar o
desenvolvimento humano de forma integral e
sustentável. Compreende‐se que a inclusão de
práxis pedagógicas que possibilitem reflexões
sobre esses temas, bem como, sobre a importância
da prática da atitude filosófica (capacidade
reflexiva‐crítica), e sobre a compreensão e vivência
dos valores primordiais/éticos (respeito, justiça,
solidariedade, prudência, coragem, generosidade,
moderação e outros) são fundantes para que o
desenvolvimento
humano
passe
a
ser
compreendido de forma integral e sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento humano, educação, autoconsciência.
ABSTRACT: This paper presents approaches on
education, human development and the self ‐
consciousness resulting of a bibliographical
qualitative study. It presents reflections and
questions on how to understand and measure the
human development, considering only the
economic, material and technical aspects adopted
in our society, and about how education and
understanding of the human condition, from self‐
consciousness, may contribute to the revision/
expansion of the human development concept.
This research proposes reflective considerations on
the interrelationship and interdependence

between the educational processes, the self‐
consciousness and the possibility of thinking
human development on a comprehensive and
sustainable way. It is understandable that the
inclusion of pedagogical praxis which allows
reflections on these themes as well as on the
importance of the practice of philosophical
attitude ( critical reflective capacity ), and on the
understanding and experience of the primordial
ethical values ( respect, solidarity, justice,
prudence, courage, generosity, moderation, and
others ) are foundational to be understood
comprehensibly and sustainably.

KEY-WORDS: Human development, education, self-consciousness
1. INTRODUÇÃO
Refletir sobre o desenvolvimento humano e a educação pressupõe pensar na
formação humana. As pesquisas realizadas por essa educadora demonstram que pensar o
desenvolvimento humano e a educação nos remete a pensar a respeito de saberes
construídos pela humanidade, desde os ensinamentos de filósofos/educadores clássicos
sobre a atitude filosófica de buscar conhecer, investigar, questionar, refletir e criticar.
Segundo Sócrates (1987), a atitude filosófica deveria ser exercida por cada cidadão, a
princípio, consigo mesmo. Para esse filósofo, a primeira atitude de um cidadão reflexivo‐
crítico consiste em uma contínua autoinvestigação e reflexão sobre os próprios conceitos,
verdades, valores, crenças, comportamentos e ações. A partir dessa prática o indivíduo pode
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adquirir habilidade e competência para analisar e compreender o ser humano, a vida, o
mundo e suas relações e interações de forma critica, sistêmica e reflexiva.
Entretanto, sabemos que para desenvolver a competência da autoconsciência faz‐se
necessário um processo de aprendizado. Assim, o desenvolvimento dessa competência
deveria ser inserido nos processos de formação humana e/ou na educação principalmente,
na formação de professores da educação básica, como uma possibilidade de aprendizado
sobre a condição humana e como um compromisso com a construção do desenvolvimento
humano integral e sustentável.
A complexa e difícil, mas nobre ação de educar, se constitui em uma teia
interdependente, inter‐relacionada, interativa e transdisciplinar de atos dialógicos, que
envolvem conhecimentos tanto teóricos quanto práticos, éticos, estéticos, culturais,
artísticos, ideológicos, entre outros. Esses atos processuais têm como principal função
formar e desenvolver o ser humano em sua inteireza. Sabemos que grande parte da
formação do ser humano ocorre a partir das trocas de experiência, nas relações entre
educandos e educadores. Por isso, a responsabilidade e a grandiosidade dessa missão de
educar.
Considerado por Pessanha (1987) um dos primeiros educadores ocidentais, Sócrates
buscou desenvolver em seus discípulos a capacidade de conhecer e de aprender a tornarem‐
se virtuosos. Ele os orientava para a realização de exercícios de autoconsciência e fazia
questão de praticar esses exercícios, pois queria ser ele próprio o exemplo. Tal aprendizado
passa pelo processo de autoconhecimento no qual o indivíduo deve colocar os seus
conceitos em dúvida. Ou seja, disponibilizar‐se para rever, para questionar, para aprender e
para refletir sobre ele mesmo (seus valores, pensamentos, sentimentos, crenças,
preconceitos, ações, relações, conhecimentos) e sobre o mundo.
Assim, esses ensinamentos representam, ou deveriam representar para o imaginário
do futuro educador, um modelo de busca de autoconsciência e de auto‐desenvolvimento
não visando atender aos interesses sociais que hoje se constitui em acúmulo de poder, de
status e de conquistas financeiras que possibilitem os prazeres efêmeros e o consumo
ilimitado e sim a formação cidadã. Entre as missões da educação, está a responsabilidade de
contribuir para a formação de cidadãos virtuosos, capazes de pensar com autonomia, de
questionar, de refletir e de construir o bem comum.
Essa orientação de Sócrates foi recentemente retomada pelos responsáveis pela
comissão de educação da UNESCO. Essa comissão destaca que o desenvolvimento integral
do ser humano deve se tornar uma prioridade nos processos educativos. Sendo que, para
tanto, os educadores devem vivenciar processos de autoconsciência. Segundo,
representantes dessa comissão, o autoconhecimento é essencial para a consolidação de
desenvolvimento integral do ser humano, por isso, fundamental para os educadores.
Os diálogos e considerações apresentadas nesse artigo são fruto de uma pesquisa
bibliográfica, filosófica de caráter social. Esse caráter da pesquisa se deve ao fato da
complexidade dos temas abordados, que exigem estudos bibliográficos e um rigoroso
exercício hermenêutico na tentativa de investigar e interpretar sentidos e significados que
podem ser revelados em uma pesquisa qualitativa.

IX Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica 2014

3

2. DIÁLOGOS COM A ABORDAGEM DA COMISSÃO DA UNESCO A RESPEITO DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI
Os integrantes da comissão da UNESCO para a Educação trataram, em seu relatório
transformado no livro “Educação um tesouro a descobrir”, da urgência do ser humano e
das suas organizações empreenderem um novo olhar e um novo atuar para o
desenvolvimento humano. Nas palavras dos pesquisadores dessa comissão: “as
competentes instâncias das Nações Unidas a dar ao conceito de desenvolvimento um
significado mais amplo, que ultrapassa a ordem econômica para considerar também a
dimensão ética, cultural e ecológica.” (DELORS et. al., 2002, p. 80). Para esta comissão, o
bem‐estar humano deve ser considerado como a finalidade principal do desenvolvimento.
Desta forma, o conceito de desenvolvimento humano não deve estar fundamentado,
apenas, no âmbito econômico, mas na necessidade de empreender bases educacionais,
políticas, sociais e organizacionais do desenvolvimento integral e sustentável.
De acordo com a comissão da UNESCO, para que o desenvolvimento humano atenda
a sua real dimensão, faz‐se necessário incluir nos processos educativos práticas e ou
vivências que possibilitem a autocompreensão e o autoconhecimento, Delors (2000, p. 20)
faz o seguinte comentário, no Prefácio da obra citada:
E ainda, por causa de outra exigência para a qual o relatório chama a atenção: não
deixar por explorar nenhum dos talentos que constituem como que tesouros
escondidos no interior de cada ser humano. Memória, raciocínio, imaginação,
capacidades físicas, sentido estético, facilidade de comunicação com os outros,
carisma natural para animador [...] e não pretendemos ser exaustivos. O que só vem
a confirmar a necessidade de cada um se conhecer e compreender melhor.

O terceiro capítulo do relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI, intitulado ‘Do crescimento econômico ao desenvolvimento humano’, é dedicado
ao tema desenvolvimento humano. Nele é abordada a necessidade de revisão e de
ampliação do entendimento sobre o desenvolvimento humano, já que, de acordo com seus
autores, a forma como ele é tratado e medido leva em conta apenas os aspectos
econômico, financeiro, tecnológico e científico: “O objetivo de puro crescimento econômico
revela‐se insuficiente para garantir o desenvolvimento humano” (DELORS et al., 2000, p.
79).
Essa forma de pensar e medir o desenvolvimento da humanidade não atende às
necessidades humanas e não alcança a amplitude a que realmente se propõe o
desenvolvimento humano que, segundo o Relatório, deve abranger a todas as dimensões e
potencialidades do ser humano, que, segundo a comissão: “[...] as pessoas atribuem grande
valor e que vão desde a liberdade política, econômica e social, à possibilidade de exprimir a
sua criatividade ou a sua capacidade de produzir, passando pela dignidade pessoal e o
respeito pelos direitos humanos. (DELORS et al., 2000, p. 81).
O foco econômico atribuído ao desenvolvimento humano pela cultura e pela
educação linear, instrumental, tecnicista, que visa formar indivíduos, basicamente, para
produzir e consumir atende às prerrogativas do mundo capitalista selvagem e globalizado,
que reduzem o ser humano a apenas algumas das suas potencialidades: racional, lógica e
técnica. Desta forma, desconsidera inúmeros outros aspectos que formam a condição
humana, como a criatividade, a imaginação, a sensibilidade, a afetividade (sentimentos,
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emoções, desejos, paixões) a ética, o sentido estético, entre outras, que precisam ser
conhecidas e desenvolvidas. Para os autores do referido relatório, o desenvolvimento
humano deve ser compreendido não só no aspecto técnico e econômico, mas como um
processo que objetive ampliar as possibilidades oferecidas às pessoas. Eles consideram que
este processo deve ser uma das responsabilidades da educação para o século XXI:
[...] a educação contribui para o desenvolvimento humano. Contudo, este
desenvolvimento responsável não pode mobilizar todas as energias sem um
pressuposto: fornecer a todos, o mais cedo possível, o “passaporte para a vida”, que
os leve a compreender‐se melhor a si mesmos e aos outros e, assim, a participar na
obra coletiva e na vida em sociedade. (DELORS et al., 2000, p. 82).

A humanidade segue, de forma alienada, um modelo de desenvolvimento como
sinônimo de progresso material, financeiro e tecnicista, que estabelece valores e padrões de
comportamento egoístas nos quais impera o paradigma do ter (dinheiro, fama, sucesso
conquistados, de preferência, sem muito esforço e em detrimento do outro, da sociedade e
do meio ambiente) praticado pelas organizações e pela sociedade, sem se dar conta de que
o referido modelo foi criado e é alimentado pelos “países desenvolvidos”1 para manter o
monopólio econômico, tecnológico e, mesmo cultural. As consequências desta prática de
desenvolvimento voltado quase que integralmente para o progresso financeiro podem ser
espelhadas na desigualdade, na violência, na separatividade2, na banalização da vida
humana, no descaso com a natureza que nos constitui e abriga e na competitividade
selvagem em busca de conquistas e/ou recompensas materiais e exteriores.
Nesse modelo de desenvolvimento grande parte dos seres humanos está regida pela
regra na qual vale tudo para se conseguir o que se deseja, ou melhor, o que a cultura em sua
dimensão tanto social, quanto econômica determina e induz o indivíduo a querer, e que, ele
acredita que realmente necessita. Este ideal está de certa forma, imposto a grande parte dos
seres humanos, pela educação tecnicista, pelas mídias e pelos valores de produção e
consumo reproduzidos e divulgados por grande parte das nossas instituições.
Pseudovalores, esses, que visam formar indivíduos para produzir e consumir atendendo,
assim, às prerrogativas da modernidade de acumulo de bens e de capital em detrimento até
mesmo do bem estar do humano e da natureza.
A Comissão da UNESCO propõe outra dimensão semântica para o significado do
desenvolvimento humano que deve promover o desenvolvimento do ser humano na sua
integralidade. O conteúdo do Relatório destaca que todo o espetacular avanço tecnológico
demonstra a capacidade técnica, racional e operacional do ser humano para lidar com o seu
meio e vencer obstáculos. No entanto, ressalta que os custos deste progresso estão sendo
extremamente altos. Além dos aspectos emocionais e psicológicos (solidão, separatividade,

1

2

O Relatório considera “países desenvolvidos” aqueles que detêm o poder financeiro e tecnológico e,
consequentemente, ideológico no sistema capitalista atual (DELORS et al., 2000).
Considero separatividade o estado de distanciamento de si mesmo, dos seus semelhantes, da natureza e
mesmo da divindade no qual ser humano se encontra. Esta sensação de separação, de isolamento, de
solidão agrava, talvez de forma inconsciente, o egoísmo, a competitividade, a agressividade, a violência e os
conflitos nas relações pessoais e interpessoais e gera mais separatividade.
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egoísmo, competitividade selvagem...), existem os ecológicos e os desumanos (a
desigualdade, a exclusão, a fome, as intolerâncias...).
O inconsequente desejo de dominar e organizar o meio ambiente para atender as
expectativas desenvolvimentistas fez com que o homem criasse uma ciência e uma
educação direcionada para o progresso econômico e desigual, o que causou uma grave crise
na humanidade na natureza. Assim, a comissão julga: “necessário definir a educação, não
apenas na perspectiva dos seus efeitos sobre o crescimento econômico, mas de acordo com
uma visão mais larga: a do desenvolvimento humano”. (DELORS et al., 2000 p. 69).
O desenvolvimento humano deve estar voltado para o bem‐estar humano que
corresponde ao desenvolvimento de todas as potencialidades e especificidades dos seres
humanos (corpo, razão, intelecto, emoção, sentimento, afeto, criação, arte, moral, ética,
intuição, espiritualidade3). “O Desenvolvimento humano [...] junta à produção e distribuição
de bens e serviços, a amplificação e utilização das potencialidades humanas” (DELORS et al.,
2000, p. 82).
De acordo com a Comissão da UNESCO, o desenvolvimento da criatividade e da
capacidade humana de produzir deve estar a serviço de um desenvolvimento humano que
tenha, entre suas prioridades, o respeito aos direitos humanos e à dignidade pessoal do
indivíduo, consciente de seu caráter social. Deve, também, lhe possibilitar o aprendizado e a
conquista de meios para sobreviver com a realização de um trabalho significativo.
Cabe à educação preparar o ser humano para conhecer a condição humana, por isso
a necessidade da vivência da autoconsciência e da atitude filosófica, e para revisar o mais
rápido possível, o conceito de desenvolvimento, construindo as bases desde a formação
humana para o desenvolvimento humano integral, sustentável, equânime, alicerçado pelos
pilares dos valores humanos primordiais e/ou éticos, pelos ideais de paz, liberdade e justiça
social.
Pesquisas revelam que essa concepção de educação deverá orientar as políticas e as
práticas educativas para que elas possam possibilitar a construção de uma sociedade mais
justa e mais inclusiva. Coletividade esta, na qual os direitos e os valores humanos primordiais
(justiça, respeito, solidariedade, amor/amizade, prudência, busca pelo conhecimento,
coragem, transcendência...) sejam respeitados e colocados em prática, promovendo o recuo
da pobreza, das intolerâncias, da exclusão social, das incompreensões, dos preconceitos, das
opressões, da exploração desregulada dos recursos naturais e das guerras.
Para que a construção dessa nova sociedade enraizada na prática da ética seja
possível, a comissão sugere a criação de novas disciplinas a serem incluídas no currículo
escolar que possibilitem um desenvolvimento humano real, como por exemplo, o
conhecimento de si mesmo. Nas palavras de Delors (2000, p. 11; 15):
“A Comissão não resistiu à tentação de acrescentar novas disciplinas, como o
conhecimento de si mesmo e dos meios de manter a saúde física e psicológica [...]

3

A minha compreensão de espiritualidade é baseada na perspectiva de Yus (2002). Este autor afirma que a
espiritualidade é: “[...] um estado de conexão de toda vida, respeitando a diversidade na unidade. É
experiência de ser, pertencer e cuidar. É sensibilidade e compaixão, diversão e esperança. É o sentido de
encanto e reverência pelos mistérios do universo e um sentimento do sentido da vida. É movimento em
direção às mais altas aspirações do espírito humano.” (YUS, 2002, p.19).
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educação básica que ensine a viver melhor, através do conhecimento, da experiência
e da construção de uma cultura pessoal”.

O desenvolvimento humano, portanto, tem a função de promover o bem‐estar dos
seres humanos, no sentido de possibilitar‐lhes uma vida digna e sustentável. O trabalho,
nessa perspectiva, deve proporcionar a condição de atender às necessidades físicas,
educativas, emocionais, psicológicas, afetivas e espirituais, não só do indivíduo, como
também das pessoas que dele dependem. Para que o trabalho possa cumprir essa função é
necessário que a educação priorize o educar para o desenvolvimento humano integral.
Uma das tarefas da educação é, pois, desenvolver práxis que possibilitem o
desenvolvimento da compreensão e da consciência do ser humano, bem como, prepará‐lo
para saber pensar, discernir, sentir, agir de forma que possa responsabilizar‐se pela sua vida
e pela forma de viver da humanidade. O processo educativo deve, ainda, ensinar o indivíduo
a viver e atuar como um cidadão ético, consciente de que o seu fazer gera consequências
não só para ele mesmo, mais para todo o seu entorno, para sua família, seu trabalho, para
meio ambiente e a para sociedade da qual faz parte. Desta forma, a educação necessita
possibilitar aos seres humanos meios/instrumentos que o ajudem a se conscientizar da
necessidade do “bem comum”, de pensar e agir para o bem da coletividade.
A vivência do processo de autoconsciência por cada ser humano se constitui em um
dos requisitos para que a mudança na concepção de desenvolvimento humano seja factível.
Isso porque, para que mudanças radicais (de raiz) possam ocorrer fazem‐se necessárias
transformações existências, na forma de pensar, de sentir e de agir do indivíduo e da
sociedade. Assim, recorremos, a Sócrates, para dizer que é indispensável que o ser humano
reconheça a sua ignorância acerca si mesmo e a sua submissão aos padrões (sócio‐culturais,
econômicos, religiosos, educacionais) impostos. A conquista desse reconhecimento se dá a
partir de um mergulho profundo no auto‐estudo, para uma posterior transmutação de
valores.
Os representantes da UNESCO, assim como muitos educadores, a exemplo de Freire
(1992, 2004, 2005), Morin (2005, 2007) entre outros, clamam por uma nova perspectiva do
processo do desenvolvimento humano, na qual o conceito de desenvolvimento não se
reduza a questões técnicas e econômicas. Nesta nova perspectiva, espera‐se que a educação
e a ciência não mais cometam o erro da redução da condição humana e passem a refletir, a
ver e a trabalhar pelo desenvolvimento do ser humano como um todo integral, que
necessita perceber‐se dotado de poderes como: capacidade de ser aprendiz de si mesmo ou
de autoconhecer‐se, de criar, de imaginar, de amar, de dialogar, de se relacionar de forma
construtiva, significativa, solidária, ética e amorosa e, assim, seja capaz de “viver juntos”.
3. DESENVOLVIMENTO HUMANO E AUTOCONSCIÊNCIA
Como enunciado acima, uma mudança na visão de desenvolvimento humano
pressupõe uma transformação em algumas diretrizes dos processos de formação do ser
humano. Tais mudanças requerem revisitar a forma com se compreende a condição
humana. Para tanto, segundo Sócrates (1987), Krishnamurti (1947, 1958), SOARES (2006),
LIMA (2007), entre outros, faz‐se necessário a vivência de processos de autoconhecimento
e/ou de autoconsciência. Isso porque a partir da investigação, do conhecimento e da
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compreensão de si mesmo o indivíduo pode compreender o seu semelhante e perceber a
inter‐relação e a interdependência entre os seres humanos.
O autoconhecimento pode ser entendido como um dos processos de educação
transdisciplinar, já que possibilita ao indivíduo saber quem ele é como funcionam os seus
pensamentos, sentimentos, emoções e as demais dimensões do humano. O
autoconhecimento permite, também, o conforto com as diversidades e a responsabilidade
do indivíduo ao reconhece‐se semelhante, interligado e interdependente do(s) outro(s) e da
natureza.
A necessidade do autoconhecimento parte da consciência em relação a
autoignorância, evidente na frase socrática “Sei que nada sei”. Essa expressão representa
uma abertura para a busca do saber, que começa pela busca do indivíduo para saber sobre si
mesmo. É um estado de abertura para a autoinvestigação, para a autoconsciência. Esta
tomada de consciência pressupõe a percepção por parte do indivíduo de que seu
comportamento está, na maioria das vezes, determinado por convenções, pelo modelo
sócio‐cultural‐econômico com o qual ele se inter‐relaciona. A autoconsciência passa,
também, pela busca de percepção das ilusões da autoimagem (falsas verdades, às quais o
ser humano se apega para sobreviver sem questionar, e as pseudoverdades estabelecidas).
Sobre essa questão Pessanha (1987, p. XVIII, grifo do autor) diz:
Mas essa ignorância, que é um atributo de Sócrates, não é geralmente assumida
pelas outras pessoas, que se julgam na posse de “verdades”. Torna‐se necessário,
portanto, levá‐las, de saída, a despojar‐se dessas pseudoverdades – única forma de
torná‐las aptas a caminharem em direção ao conhecimento de si mesmas. A
demolição das falsas ideias que fundamentam a falsa imagem que as pessoas têm
delas próprias é o que pretende a ironia: momento do diálogo em que Sócrates,
reafirmando nada saber, força o interlocutor a expor suas opiniões, para, com
habilidade, emaranhá‐lo na teia obscura de suas próprias afirmativas e acabar
reconhecendo a ignorância a respeito do que antes julgava ter certeza.

Reconhecer a própria ignorância e, principalmente, admitir que não conhece a si
mesmo e que não sabe tudo se constitui uma tarefa difícil para o ser humano. Talvez por
isso, Pítia, sacerdotisa do Templo de Delfos, tenha dito que Sócrates era o mais sábio dos
homens. Ele ousou reconhecer a própria ignorância, perseverou na busca do conhecimento
sobre si mesmo e foi mais longe, contribuindo para a libertação de seus semelhantes.
Geralmente, a pessoa adota de tal maneira a forma de pensar, de agir e de ser do contexto
sociocultural do qual faz parte que não tem consciência de seu estado de alienação ou da
ilusão. Assim, se fecha em pseudoverdades, deixando de utilizar um dos grandes
instrumentos para o desenvolvimento do homem: a liberdade de reflexão e a liberdade para
fazer uma análise crítica de si mesmo (autoconhecimento), dos conceitos, ideias e padrões
que recebeu e interiorizou como verdades.
Segundo Pessanha (1987, p. XXI, grifos do autor), a episteme era considerada por
Sócrates como um tipo de conhecimento que difere da opinião e que não pode ser ensinado
“o conhecimento de si mesmo, a autoconsciência despertada e mantida em permanente
vigília”. A episteme ai, não é uma ciência das coisas ou dos conhecimentos voltados para a
aquisição de bens materiais e de prestígio, ela é a ciência do autoconhecimento. Segundo
esse pensador clássico, é através da episteme que o indivíduo pode tornar‐se um ser
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humano autoconstruído a partir de seu próprio centro e capaz de agir de acordo com as
exigências de sua alma‐consciência: seu oráculo interior finalmente decifrado.
Entretanto, a forma como o desenvolvimento humano é compreendido e fomentado
por nossa sociedade não considera essa episteme e induz o indivíduo a busca constante e,
muitas vezes, inconsciente por conquistas apenas materiais, aparentes, pessoais e egoístas.
Dessa forma, pode tornar a pessoa escrava de necessidades e desejos supérfluos, de
padrões adquiridos de forma inconsciente. Educado por esses padrões o indivíduo pode
tornar‐se um ser não virtuoso, que não conhece as dimensões da condição humana, não tem
autodomínio, deixa‐se levar por prazeres fugazes e necessidades aparentes e que não cultiva
e não pratica os valores éticos como: respeito, justiça, fortaleza, temperança, prudência,
generosidade, solidariedade, entre outros.
A mudança proposta no conceito de desenvolvimento humano implica, também, em
revisar os valores humanos, em resgatar valores humanos éticos e primordiais que estão
atualmente esquecidos. O egoísmo que se instalou na humanidade, nosso aspecto gregário
está adormecido, o conceito de desenvolvimento voltado apenas para as conquistas
materiais, para a produção e o consumo fez com que o respeito, a solidariedade, a justiça, a
amizade e o bem comum se tornassem valores secundários na memória psicológica, no
imaginário e em parte das ações dos seres humanos.
Porque então não incluir nos processos educativos a pratica do autoexame, do
exame cuidadoso de si mesmo, da atitude filosófica com relação a cada situação, da busca
do conhecimento rigoroso sobre a realidade? Para Platão essas ações junto com a prática da
virtude é o que dignifica a vida humana, nas palavras desse filósofo educador: “[...] para o
homem nenhum bem supera o discorrer cada dia sobre a virtude e outros temas de que me
ouvistes praticar quando examinava a mim mesmo e a outros, e que vida sem exame não é
vida digna de um ser humano [...]” (PLATÃO, 1987, p. 22).
O fato de um ser humano tomar consciência de que não sabe tudo deixa a
possibilidade de saber em aberto e mostra a sua abertura para o ‘aprender contínuo’, para
aprender a aprender com as infinitas oportunidades de aprendizado que a vida oferece,
inclusive em suas tensões de desconstrução e construção. O contrário, ou o achar que já
sabe, promove uma atitude de fechamento, de rigidez que o leva a se fechar em seu casulo
de aparente saber tudo e a perder a possibilidade de aprender e se desenvolver a cada
momento, com cada circunstância.
O ‘não saber’ é também uma atitude de profunda reverência à sabedoria existente
no interior de cada ser humano. A intenção de ajudar os homens a se tornarem
autoconscientes e a vivência incansável da maiêutica fizeram com que Sócrates fosse
chamado de curador de almas e, por isso, condenado à morte. A atitude profundamente
amorosa desse filósofo, como curador de almas, é assim descrita por Pessanha (1987, p.
XIX):
Em algumas afirmativas que lhe são atribuídas, Sócrates compara‐se aos médicos:
como estes, ele submetia, quando necessário, o interlocutor‐paciente à purgação da
ironia, condição preliminar para a recuperação da saúde da alma, que seria o
conhecimento de si mesma. E, na verdade, o sentido da filosofia – que ele
identificava com sua sagrada missão – era o de conduzir o indivíduo a pensar como
quem se cura: pensando palavras como quem pensa feridas.
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Assim, tanto a inconsciência em relação à origem dos desejos e das expectativas
quanto em relação à reação, à atitude e, mesmo, à obsessão para conquistá‐los fazem com
que o indivíduo, inconscientemente, passe a fazer qualquer coisa para atender àquelas
expectativas, desejos e necessidades. Essa atitude de busca da satisfação das aparentes
necessidades adoece física e psicologicamente o ser humano e as suas relações. Dessa
forma, tanto a corrida insensata para a satisfação quanto a frustração por não conseguir
realizar as expectativas, desejos e aparentes necessidades adoecem a alma do ser humano.
Será que a educação não deveria seguir o exemplo formativo de Sócrates? Primar
pela formação de educadores dialógicos, iniciadores de indivíduos no processo da
autoconsciência e, consequentemente, do desenvolvimento de si mesmo. Será que não é o
momento de cada ser humano buscar o seu caminho para a própria libertação interior, para
o autoconhecimento e a transformação de si mesmo em um ser humano cada vez melhor?
Será que esses ensinamentos não devem fazer parte do currículo dos cursos de formação do
educador? E quanto ao como fazer? Reafirmamos que o “como” no caso do
autoconhecimento é pessoal, fenomenológico. As abordagens deste artigo sobre esse tema
podem contribuir como referência para que o indivíduo perceba que existe a possibilidade
da vivência do autoconhecimento. Assim, elas podem contribuir como instrumento de
incentivo para aqueles seres humanos que queiram ser aprendizes de si mesmos.
A forma como Sócrates educava seus discípulos pode ser tomada como exemplo
pela educação atual. Educar, para esse filósofo, era cuidar do Ser, era ajudar o indivíduo a
conhecer a verdade a partir de si mesmo, da autoconsciência. Educar é cuidar de si mesmo e
do seu educando como um ser divino. É um cuidar amoroso, virtuoso, responsável pelo
próprio bem‐estar e pelo bem‐estar da coletividade humana.
A partir dessa, entre outras pesquisas, percebe‐se que mudanças de paradigmas não
ocorrem de forma rápida, elas são construídas através de transformações na forma de
pensar, de sentir e de fazer do humano em seus contextos socioculturais, educativos,
laborais. Necessitamos iniciar essa construção com o nosso fazer; podemos dar voz às
orientações da Comissão da UNESCO para a Educação e a tantos outros educadores (não
citados) para conclamar os responsáveis pela educação, pelas instituições sociais para rever
a forma como estamos pensando e medindo o desenvolvimento humano. Pensar no
desenvolvimento humano integral e sustentável se faz urgente para a sobrevivência do
planeta e da raça humana. Bem como, refletir sobre os valores que direcionam as nossas
escolhas, sobre os nossos padrões de consumo, sobre as nossas relações e inter‐relações
como o outro, com o meio ambiente são reflexões a serem realizadas pelos educadores e
propagadas nos processos educativos em todas as instâncias. Assim, pensar na mudança do
conceito de desenvolvimento humano implica, entre outras reflexões enunciadas, em
revisitar os princípios dos valores humanos primordiais e incluir esses princípios nos
processos de educação.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados parciais de um
projeto desenvolvido no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), através do
Programa institucional de Bolsas de Iniciação Científica e
Tecnológica (PIBICT) que tem como tema o uso de
atividades lúdicas no ensino de espanhol como língua
estrangeira no ensino fundamental. Por se tratar de uma
etapa exploratória, foram selecionados nove
professores da rede estadual de ensino com os quais
realizamos uma entrevista semiestruturada, contendo
indagações a respeito do conceito de ludicidade, sua
importância para o processo de ensino e aprendizagem;

de modo que se pudesse conhecer a visão do educador
em relação ao uso de atividades lúdicas no ensino de
Espanhol como Língua Estrangeira. Os resultados
apontam que os professores se deparam com mudanças
contínuas no processo educativo, adotando, por isso,
estratégias e recursos inovadores que lhes permitam
criar mecanismos que despertam e/ou mantém a
atenção, a curiosidade e a vontade de aprender no
estudante.

PALAVRAS‐CHAVE: ludicidade, espanhol como língua estrangeira, prática docente.

ABSTRACT
This article shows the parcials results of a Project
developed in the Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Roraima (IFRR), through of Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e
Tenológica (PIBICT), whose theme is the use of ludic
activities in the learning of the spanish language in the
basic education. By treating a exploratory stage, were
selected nine teachers of the state schools witn which
we conduct a semistructured interview, contain
questions about the concept of ludicity and it is

importance to the process of learning; so that if could
know the vision of the educator in relation of the use of
ludic activities in the learning of spanish language. The
results appoint that the teachers suffer continuous
changes in the educative process, adopting, therefore,
innovative strategies that allow create mechanisms that
arouse or keeps the curiosity of learning in the student.

KEY‐WORDS: Ludicity, Spanish language, teaching practice.
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LUDICIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA:
PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE BOA VISTA – RR

INTRODUÇÃO
A língua espanhola hoje é considerada uma necessidade dentro do contexto nacional
brasileiro devido ao forte apelo turístico e às relações econômicas que o Brasil estabelece com os
países espano‐falantes. Em Roraima isso se torna ainda mais essencial tendo em vista que o
estado faz fronteira com a República Bolivariana da Venezuela. Com isso, cada vez mais
pesquisadores, incluindo os desse estado, da área de Educação e Letras se preocupam em refletir
sobre o processo de ensino e aprendizagem do Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE),
indicando possibilidades de incentivo e desenvolvimento de metodologias que incidam sobre um
ensino de qualidade, surgindo dessa constatação o interesse em realizar uma revisão
bibliográfica dessas pesquisas, identificando procedimentos e ferramentas recomendadas por
seus autores.
Além do fato de o espanhol ser ofertada nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de
Roraima, a pesquisa aqui apresentada justifica‐se pela publicação de dispositivos legais que
recomendam à comunidade escolar a escolha de no mínimo duas línguas estrangeiras, conforme
a localização geográfica e realidade social em que a escola se encontra inserida. Em decorrência
disso, a Secretaria de Educação e Desporto de Roraima optou pelo ensino da Língua Inglesa,
devido à proximidade com a República Cooperativista da Guiana, e da Língua Espanhola, por ser
fronteira com a República Bolivariana da Venezuela.
Outro aspecto influenciador para a execução do presente estudo foi a afirmação de
pesquisadores de que , apesar de a oferta ser obrigatória e representar uma oportunidade de os
estudantes dominarem uma segunda língua, os resultados nem sempre serem satisfatórios.
Dentre os quais citamos Santos (2001) que afirma ser possível perceber uma apatia dos
estudantes em relação à disciplina de espanhol, havendo a necessidade de se rever as
metodologias adotadas e investir‐se em ações que possibilitem uma nova postura desse público
em relação à aprendizagem dessa língua.
Por essa perspectiva, surgiu o interesse em executar uma investigação a respeito de
práticas docentes inovadoras, fazendo‐se o recorte temático pela incorporação de atividades
lúdicas no processo ensino‐aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira no Ensino
Fundamental, podendo, assim, identificar as facilidades e dificuldades para a incorporação da
ludicidade nesse processo, conhecer a visão do “lúdico” dos professores e reconhecer as
alterações que o lúdico trouxe para as aulas, segundo a percepção desses atores.
Para fundamentar este trabalho, recorremos aos preceitos teóricos de Vigostysk (1998),
Santos (2001, 2006), Chaguri (2009), Araújo (2011) que defendem o ensino por meio de
atividades lúdicas. Segundo esses autores, o ensino envolvendo a ludicidade favorece a
aprendizagem do estudante e o trabalho do professor por tornarem as aulas mais interativas e
dinâmicas, além de que o “jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu
conhecimento e sua compreensão de mundo (SANTOS, 1997, p. 9)”.
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O estudo aqui apresentado teve como motivação o interesse em produzir conhecimento
que possa ser utilizado como forma de popularizar ainda mais o ensino de espanhol como LE, a
partir da utilização de atividades lúdicas no Ensino Fundamental do 5º ao 9º ano. Por essa
perspectiva, tornou‐se relevante investigar como a ludicidade encontra‐se presente no ensino de
E/LE nas escolas públicas da rede estadual, a fim de que se possam promover trocas de
experiências nessa área, contribuindo, assim, para alterar a realidade do ensino dessa língua nas
escolas de ensino fundamental em Roraima.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para realizar a pesquisa recorremos aos procedimentos metodológicos recomendados
pelas pesquisas bibliográfica, exploratória e qualitativa.
Para proceder à elaboração da base teórica, buscamos conhecer o pensamento de
estudiosos da área de Educação que discutem a relevância da ludicidade no processo
ensino/aprendizagem, utilizaram‐se os procedimentos da pesquisa bibliográfica, definindo‐se,
assim, o quadro teórico que fundamentou a análise dos dados coletados durante a pesquisa de
campo.
Como método de abordagem, utilizamos os procedimentos da pesquisa qualitativa por
considerar que permite a compreensão do problema, pois se orientará por teorias, quadros
referenciais e condições que explicam a realidade, sem a pretender nela intervir (TRIVIÑOS,
2007). A opção por esse método deveu‐se ao fato de que, conforme Minayo (2012, p. 12‐13), o
pesquisador ao mesmo tempo em que estabelece resultados, “inventa, ratifica seu caminho,
abandona certas vias (. . .) e ao fazer tal percurso, os investigadores aceitam os critérios da
historicidade, da colaboração e, sobretudo, imbuem‐se da humildade de quem sabe que qualquer
conhecimento é aproximado, é construído.”
Imbuídos desse pensamento, elaboramos um roteiro para realização de entrevista
semiestruturada, por permitir uma interação constante entre entrevistado e entrevistador e por
possibilitar que, durante a abordagem, o entrevistador inclua perguntas ao roteiro de questões
(VERGARA, 2009). Durante essa etapa, coletamos registros fotográficos de ações em que os
professores utilizavam materiais didáticos de natureza lúdica para o ensino de E/LE.
Esclarecemos que os nove entrevistados foram selecionados não por critérios
quantitativos, mas sim pelo “significado de sua experiência”, como unidades qualitativas. Trata‐
se de escolha similar aos dos “informantes” na Antropologia. Como a intenção era utilizar
narrativas como fontes de conhecimentos, o número de entrevistados não foi previamente
definido. A esse respeito, Alberti (2005, p. 36) afirma que:
[...] É somente durante o trabalho de produção dos entrevistados que o número de
entrevistados necessários começa a se descortinar com maior clareza, pois é conhecendo
e produzindo as fontes de sua investigação que os pesquisadores adquirem experiência e
capacidade para avaliar o grau de adequação do material já obtido aos objetivos do
estudo. [...] Assim, a decisão sobre quando encerrar a realização de entrevistas só se
configura à medida que a investigação avança.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Cabe mencionar que este estudo traduz os resultados parciais de pesquisa que pretende
coletar ideias para confecção de jogos e de um manual reunindo orientações sobre a produção e
uso desses recursos em sala de aula, para distribuição aos estudantes de Letras – Espanhol e
Literatura Hispânica do Campus Boa Vista e às escolas de ensino fundamental da rede estadual
que oferecem espanhol como língua estrangeira como parte do currículo, justificando, dessa
forma, o caráter exploratório da pesquisa. Esse tipo de pesquisa permitiu‐nos adquirir maior
familiaridade com o tema, tornando o problema explícito. Além disso, envolveu levantamento
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; análise de exemplos, exatamente como recomendado por Gil (2002, p. 42).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Dentro deste significado incluem‐
se os jogos, brinquedos e outras ferramentas educativas que tenham por objetivo promover o
aprendizado, o conhecimento e ampliar a visão de mundo dos estudantes. Por essa perspectiva,
em um primeiro momento, buscamos identificar o que os professores entendem por ludicidade,
cujas respostas encontram‐se no quadro 1.
Quadro 1: Atividades lúdicas realizadas em sala de aula:
Entrevistados
Professora A
Professor B
Professor C
Professor D
Professor E
Professor F
Professor G
Professor H
Professor I

Respostas
“Jogos, músicas, bingo e tabuleiro.”
“Jogos, como por exemplo, dominó, quebra‐cabeça, músicas, sites interativos on line.”
“Cruzadinha, caça‐palavras, etc.”
“Jogos, dinâmicas de grupo, vídeos, músicas, promover competições.”
“Jogos (joguetes), quebra‐cabeça, caça palavras, trava língua.”
“Jogos e brincadeiras.”
“Confecção de fichas com EVA, jogos de memória, trilha.”
“Dinâmicas, músicas e dramatização.”
“Músicas, jogos, brincadeiras, produções individuais e coletivas.”

Os professores associam imediatamente esse conceito a ações que estimulam a
criatividade, a sensibilidade e prazer em sua realização. Suas respostas levam‐nos a acreditar que
sua prática docente condiz com o pensamento de Santos (2001, p. 53) para quem "a educação
pela via da ludicidade propõe‐se a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo
sistema de aprender brincando inspirado numa concepção de educação para além da instrução".
Para verificarmos se a ludicidade é uma constante no processo de ensino aprendizagem de E/LE,
indagamos os professores sobre a frequência desse uso, conforme respostas no quadro 2.
Quadro 2: Frequência com que utilizam atividades lúdicas nas aulas de E/LE
Entrevistados
Professora A
Professor B
Professor C
Professor D
Professor E

Respostas
“Utilizo com pouca frequência.”
“Nem sempre.”
“Ás vezes.”
“Sempre utilizo.”
“Sim, costumo utilizar sempre que possível.”
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Professor F
Professor G
Professor H
Professor I

“Utilizo com frequência.”
“Algumas vezes, dependendo do contexto do programa curricular.”
“Sempre utilizo, gosto de trabalhar com dramatização.”
“Às vezes, pois não é sempre que se tem materiais disponíveis.”

As respostas revelam que os professores fazem uso comedido das atividades lúdicas, no
sentido de que, como explicou o professor G, adequar a prática ao disposto no currículo de E/LE.
A respeito disso, Chaguri (2009) alerta ser preciso pensar nos objetivos que se pretende atingir
com a atividade lúdica, respeitar o nível em que o estudante encontra‐se, o tempo de duração da
atividade, para que seja possível obter sucesso no ensino: a aprendizagem significativa.
Os professores relataram, também, que após inserirem o lúdico em suas aulas, estas se
tornaram mais proveitosas, pois os estudantes se mostraram mais curiosos, demonstrando maior
interesse em aprender determinados conteúdos. Nesse sentido, o pensamento dos professores
entrevistados coaduna‐se ao de Santos (2006, p. 12) que defende a utilização das ferramentas
lúdicas no processo ensino aprendizagem:
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento
intrapessoal e interpessoal, colabora com uma boa saúde mental, prepara para
um estado interior fértil, facilita o processo de socialização, comunicação,
expressão e de construção do conhecimento.

Sabendo que a maioria dos professores sempre recorre à ludicidade, perguntamos‐lhes
sobre a importância das atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem da Língua
Espanhola. Constatamos que todos consideram relevante a utilização do lúdico como suporte
pedagógico, conforme falas transcritas no quadro 3.
Quadro 3: Importância da utilização do lúdico nas aulas de E/LE para os professores
Entrevistados
Professora A
Professor B
Professor C
Professor D
Professor E
Professor F
Professor G
Professor H
Professor I

Respostas
“Sim [...]. É uma ferramenta que é bem aceitável pelos estudantes, pois eles aprendem
se divertindo.”
“Com certeza, a medida que o estudante interage na construção do conhecimento
através de jogos e brincadeiras, a aula torna‐se mais interessante e atrativa”.
“Sim. Somente tem que ser bem planejado, porque em sala temos variedades de
estudantes, nem todos se adaptam a ludicidade.”
“Sim, pois chama a atenção dos estudantes e eles aprendem brincando”
“É importante porque os estudantes se interessam mais.”
“Sim. O jogo, a brincadeira, a dinâmica ajudam num melhor entendimento de conteúdos
às vezes visto como chatos e difíceis.”
“Sim, para integração interpessoal, equipe, liderança, a solidariedade da turma diante
aos desafios.”
“A aula fica divertida e a aprendizagem flui melhor.”
“Sim. Estimula o ensino‐aprendizagem de uma forma mais prazerosa.”

A maioria dos professores destaca o caráter prazeroso da atividade lúdica. A respeito
disso, Araújo (2011, p. 44) recomenda, conforme declara o professor C, a necessidade de se ter
claro que:
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Ensinar uma LE a crianças de forma lúdica não é jogar lições já estabelecidas para elas
consumirem passivamente, e sim possibilitar que a criança se torne um indivíduo
consciente, engajado e feliz no mundo. É um convite à exploração, à descoberta, é
seduzir o ser humano para o prazer de conhecer, é resgatar o gosto pelo aprendizado
com alegria, satisfação e desenvolvimento.

O pensamento de Araújo converge‐se também ao do professor G, para quem as
atividades lúdicas promovem “integração interpessoal, [espírito de] equipe, liderança, a
solidariedade da turma diante aos desafios”.
Com o intuito de conhecer as produções dos professores, solicitamos imagens de aulas
em que se fez uso dos princípios da ludicidade. O professor Ademar M. Costa Filho disponibilizou
o material e explicou os propósitos de cada momento retratado. As figuras 1 e 2 são registros de
atividade desenvolvida com o objetivo de trabalhar as comidas típicas da Venezuela, por meio de
uma dramatização (denominada de miniteatro) em que simularam estar em um restaurante. A
atividade foi desenvolvida com o intuito de exercitar o uso do espanhol em uma situação do
cotidiano, ampliar o vocabulário, desenvolver o espírito de equipe, superar a timidez, dentre
outros objetivos conceituais e atitudinais.

Figuras 1 e 2: Mini teatro: En el restaurante
As figuras 3 e 4 reproduzem resultados de pesquisas sobre o folclore, apresentados em
uma exposição, proposta com o fito de proporcionar a integração entre a comunidade escolar,
usando a língua espanhola no processo de interação.
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Figuras 3 e 4: El Mundo Folklórico: Mitos, Leyendas e Cuentos
Na figura 3, os estudantes respondem a perguntas do professor e, na figura 4, interagem
com a comunidade explicando as lendas, contos e mitos da literatura hispânica. Vê‐se, pois, que a
atividade englobou os objetivos apresentados na proposta anterior, acrescentando‐se a
aproximação com os gêneros literários. Quando indagado sobre os resultados, o professor
declarou que “os projetos envolvendo ludicidade têm os estudantes como principal agente em
sua construção, logo, apresentam sempre resultados positivos”.
Retomando as respostas do quadro 3, destacamos a declaração do professor C de que
“nem todos [os estudantes] se adaptam a ludicidade.” Pensando nesse aspecto, perguntamos
aos professores se enfrentam alguma dificuldade na condução de aulas quando permeadas pela
ludicidade. O quadro 4 mostra a fala dos professores sobre essa temática.
Quadro 4 – Dificuldades encontradas pelo educador na aplicação de atividade lúdicas
Entrevistados
Professora A
Professor B
Professor C
Professor D
Professor E
Professor F

Professor G
Professor H
Professor I

Respostas
“Nem sempre conseguimos aplicar a mesma metodologia em todas as turmas, por
questão de indisciplina ou até mesmo desinteresse por parte de alguns estudantes.”
“As dificuldades estão em organizar a turma e fazê‐los entender que, apesar de uma
aula com jogos, há um objetivo a ser alcançado.”
“A maior dificuldade encontra‐se na falta de material disponível na escola.”
“A falta de recursos que algumas vezes enfrentamos na escola e porque algumas vezes
temos que confeccionar materiais e isto requer tempo.”
“Às vezes a indisciplina dos estudantes ou mesmo a falta de material pedagógico.”
“Às vezes o ambiente administrativo, digo a escola, não está preparada para receber
estes tipos de “brincadeiras” tornando inaproveitável o uso destas ferramentas e a
falta de material também dificulta o trabalho”.
“Material que não tem disponível, [...] dicionários muitas vezes não tem o suficiente
para que os estudantes pesquisem.”
“Alguns estudantes confundem com bagunça, outros ficam tímidos em participar.”
“Não há disponibilidade de recursos materiais, assim dificultando a elaboração de uma
aula diferenciada.”

Dentre as explicações, sobressai‐se a falta de tempo para confeccionar os jogos, a
indisciplina dos estudantes e a falta de material pedagógico disponível na escola como grandes
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barreiras para o educador que deseja envolver a ludicidade em suas aulas. Acreditamos que a
escassez de material e o fator tempo podem ser superados com a prática do planejamento,
conforme explicação de Nunes (2004):
Os jogos devem ser utilizados como proposta pedagógica somente quando a
programação possibilitar e quando puder se constituir em auxílio eficiente ao alcance de
um objetivo, dentro dessa programação. De uma certa forma, a elaboração do programa
deve ser precedida do conhecimento dos jogos específicos, e na medida em que estes
aparecerem na proposta pedagógica é que devem ser aplicados, sempre com o espírito
crítico para mantê‐los, alterá‐los, substituí‐los por outros ao se perceber que ficaram
distantes dos objetivos.

Dessa forma, o lúdico no processo ensino‐aprendizagem só será eficaz quando usado na
hora certa e planejado em conformidade com o interesse dos estudantes, de modo a ser
encarado como um desafio, e considerando‐se o objetivo a ser alcançado. Além disso, faz‐se
necessário que haja uma conscientização das instituições de educação acerca do valor do
elemento lúdico na formação do estudante, devendo investir na aquisição de recursos que
possibilitem o educador a inovar em sua prática pedagógica.
O professor A diz que não é possível “aplicar a mesma metodologia em todas as turmas”.
Isso ocorre porque não existem receitas prontas para se trabalhar com ludicidade. É necessário o
professor ter consciência de que atividades dessa natureza envolvem diversos fatores sociais que
são alterados conforme o grupo. Nesse sentido, o professor deve fazer adequações e
modificações no que pretende aplicar respeitando as características do seu público alvo
(CHAGURI, 2009).
Destaca‐se, ainda, o fato de os professores A, B, E e H mencionarem o comportamento
dos estudantes como fator que dificulta a execução de aulas lúdicas. Na tentativa de verificarmos
se a “indisciplina”, a “bagunça” e a indiferença é uma constante na realização de atividades
envolvendo ludicidade, perguntamos aos professores sobre a reação dos estudantes no processo.
As respostas foram reunidas no quadro 5.
Quadro 5: Reação dos estudantes às aulas envolvendo ludicidade na visão dos professores
Entrevistados
Professora A
Professor B
Professor C
Professor D
Professor E
Professor F
Professor G
Professor H
Professor I

Respostas
“Eles se divertem.”
“Algumas vezes os estudantes levam para o lado da desordem, no entanto, quando
cooperam, o resultado é gratificante.”
“Os mais novos gostam, porém os adolescentes quase não gostam.”
“Eles gostam muito e sempre participam.”
“Gostam muito.”
“De modo positivo.”
“Ficam mais dinâmicos, estudam para aprender e disputar.”
“Se divertem e aprendem ao mesmo tempo.”
“Com entusiasmo.”

De acordo com as respostas, somente o professor B reafirmou haver problemas de
“desordem” por parte dos estudantes. O professor C acrescentou que os adolescentes têm
dificuldades em aceitar o uso de atividades lúdicas nas aulas. Diante de tais declarações,
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percebemos que a compreensão dos fatores que levam os estudantes a adotarem
comportamentos considerados negativos pelos professores só será possível por meio de uma
nova investigação envolvendo os próprios estudantes.
Conclusão
Este trabalho de investigação possibilitou‐nos analisar a percepção dos professores sobre
a ludicidade como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, assim como identificar as
dificuldades que encontram quando optam por utilizar recursos lúdicos no ensino de E/LE.
Constatamos que atividades lúdicas, quando planejadas considerando a dimensão afetiva,
motora e cognitiva dos estudantes, configuram‐se em instrumento importante no processo de
ensino/aprendizagem de E/LE, promovem a articulação entre teoria e prática, desenvolvem
sentimentos de prazer nos estudantes, motiva‐os a aprenderem, a interagirem com os colegas,
ajuda‐os a perderem a timidez e apresentarem os resultados de suas pesquisas à comunidade,
usando o espanhol.
Além disso, os resultados levaram‐nos a refletimos sobre a presença de “indisciplina”,
“bagunça”, indiferença nas aulas de E/Le envolvendo ludicidade e, com base no referencial
teórico utilizado, levantamos as seguintes hipóteses:
a) a atividade foi aplicada sem considerar em seu planejamento os fatores sociais que
envolvem o grupo de participantes, revelando a incompreensão do professor de que “as
atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora e
cognitiva” (TEIXEIRA, 1995, p. 23);
b) o comportamento negativo dos estudantes pode ser frutos do modelo tradicional
enraizado no imaginário coletivo como o único existente para se desenvolver o ensino e
se obter aprendizagem;
c) as atividades são introduzidas antes que o educando revele maturidade para superar o
desafio a elas inerentes;
d) o comportamento negativo dos estudantes indica cansaço produzido pela atividade ou
tédio por resultados já conhecidos.
Diante de tais hipóteses, percebemos que a compreensão dos fatores que levam os
estudantes a adotarem comportamentos considerados negativos pelos professores só será
possível por meio de uma nova investigação envolvendo os próprios estudantes, tarefa a ser
desempenhada na continuidade do estudo.
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RESUMO
Neste trabalho faz‐se um relato de experiência obtida
durante a realização de um curso de extensão realizado
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Piauí (IFPI), campus São João do Piauí. De acordo com
o projeto, foi ofertado a professores da rede pública
municipal de São João do Piauí‐PI um curso de curta
duração com a temática “Ciências Naturais e os Objetos
Educacionais”, inserido em um programa de capacitação
maior (De mestre para mestre) que envolvia ainda
cursos de extensão nas áreas de História, Geografia e
Meio Ambiente. Assim, neste trabalho busca‐se relatar o
processo de aquisição, por parte desses professores, de
estratégias de aplicação de novas tecnologias e objetos
educacionais a serem utilizados em suas ações em sala
de aula tratando‐se do conteúdo de Ciências. Como
metodologia aplicada neste curso de extensão, dividiu‐

se o mesmo em quatro módulos, introduzindo o
conceito de objeto educacional e tratando‐se
individualmente do uso de jogos didáticos, do uso de
experimentação e de computadores em sala de aula.
Como resultado, ao final de cada módulo, foram
produzidos pelos alunos em oficinas temáticas alguns
exemplares de objetos educacionais. Como produtos
originados a partir da execução deste projeto, tem‐se,
além dos objetos educacionais criados pelos
participantes do curso nas oficinas, a mudança de
percepção e de atitude de alguns professores em
relação ao uso desta nova estratégia de ensino.

PALAVRAS‐CHAVE: Ciências, objetos educacionais, relato de experiência.

From teacher to teacher: experience report in an extension course for training teacher at the
public system education in São João do Piauí‐PI
ABSTRACT
This paper is an experience report about an extension
course of short duration realized at the Federal Institute
of Education, Science and Technology of Piauí (IFPI), at
the campus São João do Piauí. According to the project
was offered to teachers of public system education in
São João do Piauí‐PI a short course about "Natural
Science and the learning objects", inserted into a larger
training program (From teacher to teacher ) still
involving courses in other areas as History, Geography
and Environment. Thus, in this paper we report the
acquisition by these teachers of strategies for
implementation of new technologies and learning

objects to be used in your Science classroom routine. As
methodology proposed the course was divided into four
modules, introducing the concept of learning object and
use of educational games, experimentation and the use
of computers in the classroom. As results, at the end of
each module, in thematic workshops were produced by
the teachers some examples of learning objects. As
products created from this course we have, besides the
learning objects, the change of perception and attitude
of some teachers regarding the use of this new teaching
strategy.

KEY‐WORDS: Science, learning objects, experience report.
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De mestre para mestre: relato de experiência em um curso de extensão para capacitação de
professores da rede pública municipal em São João do Piauí‐PI
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a atual e crescente aspiração de alunos, que apresentam interesses
variados no contexto de sala de aula, e até mesmo, de profissionais que buscam nas estratégias
alternativas de ensino um aprimoramento do rendimento de seu trabalho, o desenvolvimento de
jogos educativos, experimentos e demais atividades que façam uso de tecnologias multimídia
configura‐se numa estratégia bastante relevante. Isto porque, tais ferramentas podem servir a
simulações de processos e fenômenos ao longo do tempo, revelam estruturas e aproximam os
estudantes dos bastidores de acontecimentos. Tais acontecimentos são, muitas vezes,
microscópicos, longínquos e que, para se tornarem amplamente compreensíveis, dependem da
existência de um cenário interativo. Ademais, sabe‐se que poucas costumam ser as ações de
capacitação de professores, especialmente os da rede pública, na utilização de ferramentas que
permitam essa ampliação do leque de alternativas de ensino e propagação do conhecimento.
Desse modo, com a realização de ações semelhantes a esta a ser relatada, estar‐se‐ia
contribuindo com a qualidade da atuação destes profissionais e, consequentemente e de modo
finalístico, com a qualidade de ensino, já que, admite‐se, alunos que dispõem de tais estratégias
inovadoras de apropriação do conhecimento tendem a apresentar melhor rendimento escolar
(HAYCOCK, 1998).
Neste sentido, além destas contribuições desta ação ao público‐alvo e aos alunos, deve‐se
também ter em mente que, para a instituição, a execução de iniciativas como esta finda por
aproximar a comunidade do ambiente acadêmico, melhorar a imagem institucional e contribui
para o atingimento de metas e objetivos institucionais relacionados a atividades extensionistas.
Isto se corrobora pelo fato de tais ações encontrarem‐se plenamente articuladas dentro da
programação da Secretaria Municipal de Educação e também em consonância com as aspirações
da Prefeitura Municipal de São João do Piauí‐PI. Assim, foi ofertado a professores da rede pública
municipal de São João do Piauí‐PI um curso de curta duração com a temática “Ciências Naturais e
os Objetos Educacionais”, inserido em um programa de capacitação maior (De mestre para
mestre) que envolvia ainda cursos de extensão nas áreas de História, Geografia e Meio Ambiente.
Neste sentido, buscou‐se no curso da área de Ciências propiciar aos professores da rede pública
municipal de São João do Piauí‐PI atuantes nesta disciplina a capacidade de incremento de sua
atuação em sala de aula, aprimorando os processos ensino‐aprendizagem, por meio do
desenvolvimento de jogos educativos, experimentos e outras atividades que envolvam a
criatividade e interatividade por meio de instrumentos multimídia. Espera‐se que, com o
embasamento teórico e técnico, tais profissionais passem a reunir diversos elementos (textos,
imagens, vídeos, sons, animações e materiais diversos) com vistas à criação de um ambiente
ativo e interativo no qual os alunos possam refletir para a resolução de problemas impostos no
contexto de sala de aula.
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METODOLOGIA
O curso, de curta duração com financiamento do IFPI, realizou‐se em quatro módulos
distintos, com carga horária de 15 h cada, além de seminário integrador, com carga horária de 5
h, sempre mesclando aulas teórico‐expositivas com oficinas temáticas, buscando a integração
completa dos participantes na dinâmica do curso, fortemente centrado na perspectiva
construtivista (MORAES, 2008). Tais módulos, em conjunto, objetivavam desmistificar as
dificuldades na utilização de objetos educacionais e atividades interativas no contexto de sala de
aula, orientando de forma direta seu desenvolvimento e aplicação. Além disso, visavam também
contribuir para a qualificação dos professores atuantes em disciplinas de Ciências na rede pública
de ensino em São João do Piauí‐PI, fornecendo embasamento teórico e técnico para a utilização
de ferramentas úteis ao desenvolvimento de objetos educacionais e outras atividades interativas
e incentivando a criação de uma coletânea de objetos educacionais e atividades interativas
desenvolvidas pelos próprios participantes do projeto.
Objetos educacionais. O que são? Por que não?
Neste primeiro módulo do curso de curta duração, definiu‐se o conceito de objeto
educacional, lançando‐se mão de exemplos e demonstrações de uso. Buscou‐se chamar a
atenção dos participantes do curso para as vantagens e desvantagens da utilização dos objetos
educacionais, para que já passassem a incorporar a noção de que no contexto do ensino e da
aprendizagem a inovação merece local de destaque. Nesta abordagem, também buscou‐se
desmistificar as dificuldades de uso dos objetos educacionais, com consultas e utilização de
objetos hospedados em algumas bases de dados de objetos educacionais (MEC, Unicamp, entre
outros) (MEC, 2014; UNICAMP, 2014) (Figura 01).

Figura 01 – Profissionais participantes do curso de curta duração “Ciências Naturais e os Objetos
Educacionais” durante um dos módulos do curso.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

GAME: Jogos didáticos.
No segundo módulo do curso, focou‐se na teoria e técnica para o desenvolvimento de
jogos educativos, buscando‐se uma interface com a educação ambiental, na medida em que se
incentivou nos alunos que as criações de jogos realizadas na oficina fossem baseadas na
reutilização de materiais (papel, plástico, etc.). Aqui, primou‐se por incutir nos participantes do
curso a necessidade da interatividade, já que foi trazida aos profissionais participantes do curso a
visão holística de utilização dos jogos educativos, condicionando totalmente sua eficácia à
participação integral dos alunos. Ao final, realizou‐se uma oficina de desenvolvimento de jogos
educativos (Figura 02).

Figura 02 – Exemplo de jogo didático (boliche ambiental) apropriado para as séries iniciais do
ensino fundamental, produzido pelos participantes do curso “Ciências Naturais e os Objetos
Educacionais”.

EUREKA: Experimentação em sala de aula.
No terceiro módulo do curso, buscou‐se a apropriação de conhecimento teórico e técnico
que permitisse aos participantes do curso criarem ou desenvolverem atividades experimentais
em sala de aula no contexto do ensino de Ciências. Além disso, focou‐se na discussão sobre a
temática da segurança em sala de aula, já que em atividades experimentais, não raro, observa‐se
a ocorrência de acidentes dada a utilização de instrumental relativamente perigoso e também
em razão da inabilidade da gestão de grandes turmas pelo professor durante a execução do
experimento. Para a conclusão do módulo, realizou‐se oficina de desenvolvimento de atividades
experimentais, após prévia consulta à literatura para busca das atividades a serem realizadas.
MULTIMÍDIA: o computador em sala de aula.
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No quarto e último módulo do curso, fundamentando‐se na utilização de dois softwares
com aplicações distintas e bastante específicas, buscou‐se aprofundar o estudo de aspectos
teóricos e da técnica necessária para o desenvolvimento de animações (por meio do software
Pivot) e para o desenvolvimento de quizzes (por meio do software Hot Potatoes) (HOT
POTATOES, 2014; PIVOT, 2014). Finalizou‐se com a realização da oficina para o desenvolvimento
de atividades interativas com o computador, baseadas em um dos softwares estudados no
módulo.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Após o desenvolvimento de todas as ações previstas no plano de trabalho do curso de
curta duração “Ciências Naturais e os Objetos Educacionais” foi possível perceber que, aos
poucos, foram trazidos à discussão aspectos relativos à necessidade de inovação no contexto da
sala de aula. É possível pressupor que essa inovação no desenvolvimento de atividades rotineiras
em sala de aula justifica‐se, em parte, em função da conjuntura atual de aceleração tecnológica e
econômica. Nesse cenário, o atual vira obsoleto em pouco tempo, porque tudo o que é... já era,
já que se volta o olhar para o futuro, em outras palavras, para a antecipação do futuro (LAYMERT,
2003). Assim, é premente trazer‐se para o cotidiano escolar e principalmente para o cotidiano da
formação de professores os debates acerca das diferentes leituras do dinamismo no contexto do
ensino de Ciências, de modo a se buscar a inserção total dos alunos no processo de
aprendizagem, sob uma perspectiva construtivista (MORAES, 2008), bem como despertar seu
interesse para as ações em curso durante as aulas.
Além desta, outras discussões igualmente relevantes foram suscitadas no decorrer de
algumas oficinas temáticas, como a preocupação com a saúde do planeta, além da atenção dada
à sustentabilidade. Esta temática, sem dúvida, é foco da atenção mundial atualmente e diversos
têm sido os esforços para o desenvolvimento de alternativas que minimizem impactos sobre o
meio ambiente. Como o lixo produzido em nossa sociedade acaba por ocupar papel de destaque,
é deveras importante o desenvolvimento de estratégias que visem sua redução, reutilização e/ou
reciclagem. Daí a relevância de se apropriar desses conhecimentos e transportá‐los para o
contexto do ensino e da aprendizagem, resultando no desenvolvimento, tanto em alunos como
em professores, de pensamentos expressos de forma mais consistente e reflexiva, sobre as
alternativas passíveis para minimizarmos as pressões oriundas das ações antrópicas
desenfreadas, o que motivou a temática de uma das oficinas com o uso de material reciclável
para a produção dos jogos didáticos.
Os resultados obtidos, principalmente no que se refere ao rendimento das discussões
suscitadas, foram extremamente valiosos, pois além de contribuir para uma mudança de visão
por parte dos profissionais participantes do curso, serviu como subsídio para a abordagem de
dadas temáticas junto aos alunos, tornando‐os replicadores da informação.
É importante também ter em mente que as mudanças nas estratégias de trabalho e a
maior confiança na atuação dos próprios profissionais participantes do curso em atividades
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inovadoras no contexto do ensino de Ciências são essenciais a um melhor aproveitamento das
atividades pelos próprios alunos e ao seu desenvolvimento cognitivo e psicossocial.
Assim, o relato aqui exposto permite afirmar que a educação não é apenas um plano de
governo para formação intelectual de sujeitos, mas envolve o desenvolvimento de estratégias
que ajudem os profissionais docentes a atingirem o objetivo primário da formação intelectual da
melhor maneira possível, atendendo aos mais distintos tipos de público que os quais se possa
deparar‐se em sala de aula, contribuindo, ainda para formação “social” dos indivíduos.
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notadamente as Leis 10.639/03, o Parecer CNE/CP nº
3/2004 e a Resolução CNE/CP nº 1/2004.

RESUMO
Aborda‐se como Ricoeur (2006) e Honneth (2003)
discute o movimento do reconhecimento e as
implicações do reconhecimento mútuo para a legislação
sobre a Educação das Relações Étnico‐Raciais,

PALAVRAS‐CHAVE: Reconhecimento, Currículo, Etnia, Raça, Legislação.

THE MUTUAL RECOGNITION AS CURRICULAR CONCEPT AND POLICY
ABSTRACT
It approaches how Ricoeur (2006) and Honneth (2003)
discuss the movement of recognition and the
implications of mutual recognition to the law about the

education of ethnical‐racial relations, especially the law
10.639/03, and the counsel CNE/CP nº 3/2004 and the
Resolution CNE/CP nº 1/2004.

KEY‐WORDS: Recognition, Curriculum, Ethnicity, Race, Law.
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O RECONHECIMENTO MÚTUO COMO CONCEITO E POLÍTICA CURRICULAR
INTRODUÇÃO

Neste artigo abordamos a maneira como Ricoeur (2006), e Honneth (2003), concebem o
tema do reconhecimento, tendo em vista que o referido tema é considerado crucial para a
diversidade na educação, particularmente no que se refere à Educação para as Relações Étnico‐
Raciais. Ainda que reconheçamos a importância de Honneth (2003) como grandes expoentes
sobre o tema, nossa posição pessoal se inclina a optar pela discussão mais próxima de Ricoeur
(2006). Desse modo, adotaremos o reconhecimento mútuo como conceito operacional para
pensar a legislação educacional que orienta as políticas e práticas curriculares para a Educação
para as Relações Étnico‐Raciais.
MÉTODOS
Considerando que em trabalhos de pesquisa o objetivo do estudo indica a linha a ser
adotada, os contornos teórico‐metodológicos que adotamos se configuram dentro da abordagem
qualitativa de pesquisa, visto supormos que “o mundo deriva da compreensão que as pessoas
constroem no contato com a realidade nas diferentes interações humanas e sociais” (CHIZZOTTI,
2010, p. 28).
Nesse sentido, partimos de uma revisão bibliográfica. Sobre esta Pádua (1998, p.54)
afirma:
A pesquisa bibliográfica é realizada através da localização e compilação de dados
escritos em livros, artigos, revistas especializadas, publicações em órgãos oficiais
etc., sendo necessária a qualquer trabalho de pesquisa, antecedendo a própria
pesquisa experimental. Mesmo buscando as informações na fonte citada, o
pesquisador deve estar atento para que suas conclusões não sejam um resumo
do material encontrado, podem‐se estabelecer novas relações entre os
elementos que constituem um determinado tema/problema e se acrescentar
algo ao conhecimento existente, utilizando‐se os procedimentos no método
científico.

Desenvolvemos ainda pesquisas sobre declarações, tratados, convenções, pactos
internacionais e nacionais sobre direitos humanos, a legislação educacional sobre a Educação das
Relações Étnico‐Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os nossos estudos acerca do movimento do reconhecimento notadamente em Paul
Ricoeur partem de sua obra “Percurso do Reconhecimento” (2006). Assim, o que nos motivou a
escrever este artigo sobre o referido filósofo foi saber que é um autor não tão estudado como
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deveria no meio acadêmico, o que gera uma lacuna, devido ao fato de seus escritos acenarem
para a compreensão da existência humana na perspectiva da alteridade, da pluralidade, da ação
recíproca, da mutualidade, do reconhecimento e de outros conceitos importantes, no que
concerne ao viver junto, tarefa muito desafiadora.
Em leituras desenvolvidas sobre Ricoeur (2006) e Honneth (2003), descobrimos que a
intuição original acerca do papel central do reconhecimento social para a sociabilidade humana
deve‐se a Hegel1.
Como já assinalado, o tema do reconhecimento em Ricoeur (2006) está concentrado na
obra “Percurso do Reconhecimento,” principalmente no terceiro estudo intitulado
“Reconhecimento mútuo”. Convém delinear qual a problemática da obra e como ela se
configura.
A obra em apreço é proveniente de três conferências proferidas pelo filósofo, feitas no
Institut für die Wissenschaften des Menschens, de Viena, a qual é retomada de forma mais
elaborada nos Husserl‐Archiv de Friburgo (RICOEUR, 2006). É constituída de três longos estudos:
o primeiro, “O reconhecimento como identificação”, o segundo, “Reconhecer‐se a si mesmo”, e o
terceiro estudo, “O reconhecimento mútuo”. Todos correspondem às três ocorrências da palavra
reconhecimento, cujos significados são de ordem epistemológica, antropológica e política.
Tais estudos correspondem ao percurso do reconhecimento nos quais o filósofo francês
destaca três “picos” de pensamento: momento do reconhecimento como identificação, que tem
como expoente o filósofo Imannuel Kant; momento do reconhecimento de si, centrado na
filosofia de Henri Bergson e o momento do reconhecimento mútuo, cujas ideias originais advêm
de Friedrich Hegel.
Segundo Ricoeur (2006), ele não reivindica a elaboração de uma teoria do
reconhecimento; opta pelo nome percurso e justifica sua escolha a partir do questionamento que
faz, questionamento este que está na origem do trabalho, qual seja:
existe uma contradição entre a ausência na história das doutrinas filosóficas em
matéria do reconhecimento comparável à do conhecimento e a coerência que
no plano lexicográfico, permite colocar sob o único verbete no dicionário a
variedade de acepções do termo reconhecimento (RICOEUR, 2006, p. 9).

Com efeito, segundo o autor, “a pesquisa foi suscitada por um sentimento de
perplexidade concernente ao estatuto semântico do próprio termo ‘reconhecimento’ no plano
do discurso filosófico” (RICOEUR, 2006, p. 9). Para ele existe, portanto, uma lacuna no plano
filosófico que contrasta com o dicionário, Le Grand Robert, seu principal informador, pois neste,
apesar da multiplicidade de acepções atribuídas à palavra reconhecimento, o termo figura
envolvido numa unidade lexical. Mas Ricoeur (2006) chama atenção que a dispersão da palavra
1

Em páginas posteriores explicaremos a problemática hegeliana em torno do reconhecimento.
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‘reconhecimento’, no plano filosófico, é aparentemente aleatória. Isto equivale a dizer que existe
uma relação entre as três ocorrências filosóficas: Kantiana, Bergsoniana e Hegeliana,
identificadas por ele.
Nesse sentido, ele pretende “conceder à série de ocorrências filosóficas da palavra
‘reconhecimento’ a coerência de uma polissemia regrada, digna de oferecer a réplica à do plano
lexical” (RICOEUR, 2006, p. 10). Acrescenta o autor: “a dinâmica que inspira a pesquisa consiste
em uma inversão, no plano próprio da gramática, do verbo ‘reconhecer’, de seu uso na voz ativa
para seu uso na voz passiva: eu reconheço ativamente alguma coisa, pessoas, eu próprio, eu peço
para ser reconhecido pelos outros” (RICOEUR, 2006, p. 10).
No dicionário Grand Robert de la langue française, os significados da palavra
‘reconhecimento’ se enquadram numa “arquitetura hierárquica dos empregos em forma de
ramificação” (RICOEUR, 2006, p. 22). Vejamos o percurso:
I. Apreender (um objeto) pela mente, pelo pensamento, ligando entre si imagens,
percepções que se referem a ele; distinguir, identificar, conhecer por meio da memória,
pelo julgamento ou pela ação.
II. Aceitar, considerar verdadeiro (ou como tal).
III. Demonstrar por meio de gratidão que se está em dívida com alguém (sobre alguma
coisa, uma ação) (RICOEUR, 2006, p.22‐23).

Diante dessa polissemia regrada da língua natural, a preocupação de Ricoeur (2006)
consiste em como fazer a passagem desta para a formação de filosofemas dignos de figurar em
uma teoria do reconhecimento. A preocupação em fazer a progressão ordenada do termo
reconhecimento se estende para o de identidade.
A esse respeito, ele anuncia “o percurso da identidade, começando com a identificação
do ‘alguma coisa’ em geral, reconhecido como outro de todos os outros, passando pela
identificação de ‘alguém’, por ocasião da ruptura com a concepção do mundo como
representação [...] e identidade na mutualidade” (RICOEUR, 2006, p. 261‐262).
Como já aludido, no que se refere às acepções filosóficas, primeiramente Ricoeur (2006)
aborda tanto Descartes quanto Kant. O ponto de partida é o reconhecimento como identificação,
e, em Descartes, reconhecer significa distinguir o verdadeiro do falso. Ao contrário de Descartes,
em Kant, o termo reconhecimento significa ligar.
Não obstante, argumenta Pellaeur (2009) que Ricoeur vê que temos que ir além do
reconhecimento das coisas como coisas, passando ao reconhecimento de nós mesmos e dos
outros como sujeitos.
No momento do reconhecimento de si, cujo ápice é Bergson, Ricoeur (2006) busca a
contribuição da memória ao reconhecimento de si, na expectativa de sua contrapartida na
promessa. Assim, a memória e a promessa se encontram na ponta da problemática do
reconhecimento. Baseado em Bergson, Ricoeur (2006) diz que o ato concreto por meio do qual
reconhecemos o passado no presente é o reconhecimento.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Essa etapa do percurso se constitui uma referência importante para se pensar que a
dignidade dos sujeitos perpassa pelo seu reconhecimento e pelo reconhecimento dos outros
como sujeitos, ainda que esteja presente uma “persistente dissimetria”. Esse
autorreconhecimento está ligado à nossa capacidade de imputar responsabilidade a nós mesmos
e aos outros.
Para uma melhor compreensão do trajeto dos significados filosóficos do reconhecimento
no primeiro e no segundo estudo, cumpre demonstrar em quadro sinótico os referidos
significados.
Quadro 1‐ Sinótico dos significados que antecedem o reconhecimento mútuo
Filósofos

Acepções filosóficas

1º
Descartes

Reconhecimento como identificação. De qualquer coisa em geral. O sujeito
pretende efetivamente o domínio intelectual sobre o campo das significações e das
afirmações significativas. Reconhecimento significa distinguir o verdadeiro do falso.

estudo:

1º 2º estudo: Kant

2º
3º
Bergson

estudo:

Reconhecimento como identificação. De qualquer coisa em geral. O sujeito
pretende efetivamente o domínio intelectual sobre o campo das significações e das
afirmações significativas. Reconhecimento significa ligar no tempo, este concebido
não apenas como sucessão, mas como cumulativo.
No segundo estudo destaca as características (capacidades que modulam o poder
de agir do sujeito, o seu agency, ou seja, o homem capaz se define pelo uso da
palavra, pela ação, pelo ato de narrar e narrar‐se e de poder assumir as
consequências de seus atos).
No reconhecimento de si mesmo, Ricoeur retoma Bergson aproveitando a sua
discussão sobre a memória. O reconhecimento é o ato concreto pelo qual
reconhecemos o passado no presente.

Fonte: A autora.

No terceiro estudo do percurso do reconhecimento, Ricoeur (2006) identifica o
reconhecimento mútuo2, que, segundo , ele é a forma de reconhecimento mais autêntica; a que
faz as pessoas serem o que são, as quais solicitam ser reconhecidas. Na acepção de Ricoeur
(2006), o reconhecimento como gratidão surge no final do percurso dos significados.
Ricoeur (2006)O autor acrescenta que no plano filosófico o ‘ser reconhecido’ é o
horizonte do tema hegeliano da luta pelo reconhecimento. Ricoeur (2006) parte da hipótese de
que a Anerkennung3 hegeliana é uma resposta, resposta na qual o desejo de ser reconhecido
ocupa o lugar do medo e da morte na concepção hobbesiana do estado de natureza.
O autor considera fundamental retroceder aos escritos de Hegel em Iena (Anerkennung),
em função de que nos referidos escritos encontram‐se os primeiros embriões de uma teoria do
2

O tema da luta pelo reconhecimento, articulada por Hegel, será guiada pela ideia de uma resposta ao desafio de
Hobbes, resposta na qual o desejo de ser reconhecido ocupa o lugar do medo da morte violenta na concepção
hobbesiana do estado de natureza.
3
Segundo o dicionário de alemão para português, Anerkennung: s. f. 1) reconhecimento; 2) legalização.
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reconhecimento. A questão inicial colocada é se existe na obra ‘O Sistema da vida Ética4, o que
pode ser considerado um antecedente verdadeiro da teoria da luta pelo reconhecimento. O
filósofo concorda que essa obra inaugura uma teoria do reconhecimento destacando que tal
presença pode ser detectada em duas passagens: “o primeiro vinculado à formalidade do direito,
principalmente da troca, e o segundo a estrutura da governança do povo sob a égide da justiça”
(RICOEUR, 2006, p. 194).
Em diálogo com Hegel e Honneth5, Ricoeur (2006) depreende que é da primeira parte da
obra de Hegel que Honneth irá discernir o primeiro de seus três modelos de reconhecimento.
Enquanto que para Hegel o reconhecimento surge com as relações de direito, em Honneth é o
momento do amor, da família e da criança, isto é, no nível afetivo é que ocorre a primeira
experiência de reconhecimento.
Ricoeur (2006) reforça que em Hegel o direito é a relação que reconhece. Dessa forma,
No reconhecimento, o si deixa de ser esse singular; ele é legitimamente no
reconhecimento, isto é, ele não é mais em seu ser aí imediato. O reconhecido é
reconhecido, é reconhecido enquanto tal, valendo imediatamente por seu ser.;
mais precisamente esse ser é produzido a partir do conceito; ele é ser
reconhecido; o homem é necessariamente reconhecido e é necessariamente
reconhecedor. Essa necessidade é sua propriamente, não de nosso pensamento
por oposição ao conteúdo. Enquanto reconhecedor, ele é ele próprio
movimento, e esse movimento suprassume precisamente seu estado de
natureza; ele é reconhecer; o natural limita‐‐‐se a ser [...] (RICOEUR, 2006, p.
197).

Como dito anteriormente, Honneth aproveita de Hegel os três modelos de
reconhecimento intersubjetivo e faz corresponder a estes as suas figuras de negação. O primeiro
modelo é colocado sob o nome de “amor”. Cobre a gama das relações eróticas, de amizade ou
familiares, “que implicam laços afetivos fortes entre um número restrito de pessoas” (HONNETH
apud RICOEUR, 2006, p. 203). Neste nível a forma, o resultado de reconhecimento mútuo é a
autoconfiança.
O segundo modelo, que consiste na luta pelo reconhecimento no plano jurídico, se
resume da seguinte forma:
[...] não poderemos nos compreender como portadores de direitos se não
tivermos ao mesmo tempo conhecimento das obrigações normativas às quais
estamos vinculados em relação a outrem. Nesse sentido, o objetivo do
reconhecimento é o outrem e a norma (HONNETH apud RICOEUR, 2006, p. 211).
4

5

Ricoeur (2006) diz que se baseia nessa obra a partir de Jacques Taminiaux e em seu livro “Nascimento da filosofia
hegeliana do Estado” (1984), como também na obra de Axel Honneth, “A luta pelo reconhecimento” (2000).
Ricoeur (2006) dialoga com Axel Honneth, faz observações complementares e considerações para além dele, como,
por exemplo, a ideia exclusiva posta na ideia de luta para o reconhecimento.
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Ricoeur (2006, p. 212) adiciona a esse modelo a seguinte reflexão:
[...] o reconhecimento no sentido jurídico acrescenta assim ao reconhecimento
de si em termos de capacidades (segundo as análises de nosso segundo estudo)
as novas capacidades provenientes da conjugação entre a validade universal da
norma e a singularidade das pessoas.

Assim, o reconhecimento jurídico apresenta uma estrutura dual em que existe um elo
entre a ampliação da esfera dos direitos reconhecidos às pessoas e o enriquecimento das
capacidades que esses sujeitos reconhecem em si mesmos.
No terceiro modelo de reconhecimento mútuo, a estima social é vista como o resumo de
todas as formas de reconhecimento mútuo, dada a pressuposição da existência de valores
comuns aos sujeitos. Desse modo, é com os mesmos valores e com os mesmos fins que as
pessoas avaliam a importância de suas qualidades próprias para a vida do outro (RICOEUR, 2006,
p. 216).
Então, neste terceiro modelo, existe um estreito vínculo entre dignidade humana e
direito, visto que esta é a capacidade reconhecida de reivindicar um direito. A dignidade alia‐ ‐se
ao sentimento de orgulho.
Ricoeur (2006) está convencido de que a forma de luta que mais contribui para a
popularização do tema do reconhecimento está ligada ao problema colocado pelo
multiculturalismo cujo termo, segundo ele, é reservado às exigências de igual respeito
provenientes de culturas efetivamente desenvolvidas no interior de um mesmo quadro
institucional. É uma reivindicação que coloca em jogo a autoestima mediatizada pelas instituições
públicas ligadas à sociedade civil.
O autor se reporta à exigência de que todos reconheçam o igual valor de diferentes
culturas. A exigência do reconhecimento passou a ser explícita pela disseminação da ideia de que
somos formados pelo reconhecimento. A ideia de luta que ocorre tanto no interior do subjugado
como em oposição ao dominador, tornou‐se fundamental no debate contemporâneo sobre o
multiculturalismo como para certas tendências do feminismo.
Os autores que tem se dedicado ao tema do multiculturalismo tem acenado para a
educação como o principal lócus de debate sobre o multiculturalismo, sendo as escolas
secundárias um dos focos importantes como espaços de desenvolvimento de currículos
afrocêntricos para alunos em escolas preponderantemente negras.
“A razão dessas mudanças é de que os alunos dos grupos excluídos estão
recebendo diretamente ou por omissão um quadro desfavorável de si mesmos,
como se toda a criatividade e todo valor fossem inerentes aos homens de origem
européia” (TAYLOR, 2000, p. 269).
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Dos estudos desses autores é que emerge a necessidade de examinarmos como vem se
desenvolvendo o tema do reconhecimento e consequentemente do multiculturalismo no
contexto brasileiro à luz da legislação educacional brasileira, sobre as relações étnico‐raciais.
Nesse sentido, aproximamos as questões concernentes ao reconhecimento mútuo
desenvolvidas principalmente por Ricoeur (2006), o que discute a Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003),
o que nomeia o Parecer CNE/CP nº 003/2004 (BRASIL, 2004a) como princípios, sobretudo em
relação à Consciência Política e Histórica da Diversidade, ao Fortalecimento de Identidades e
Direitos, Ações Educativas de Combate ao Racismo e às Discriminações e a Resolução a ele
correspondente, qual seja, a Resolução CNE/CP nº 01/08 (BRASIL, 2008), bem como as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico‐Raciais.
Uma pergunta premente nas teorizações sobre currículo é: Quem decide o currículo? Essa
pergunta nos remete ao que coloca Sacristán (1998), o qual elenca o processo de
desenvolvimento do currículo nas seguintes fases: a) currículo prescrito; b) o currículo
apresentado aos professores; c) o currículo moldado pelos professores; c) o currículo em ação; d)
o currículo realizado; e) o currículo avaliado. Estes expressam os âmbitos de práticas relacionadas
com o currículo.
Segundo o autor, o currículo prescrito diz respeito à orientação do que deve ser seu
conteúdo, principalmente em relação à escolaridade obrigatória. O currículo apresentado aos
professores é desempenhado principalmente pelos livros‐textos (SACRISTÁN, 1998). Já em
relação ao currículo moldado pelos professores, estes são considerados agentes ativos e
decisivos na concretização dos conteúdos e significados dos currículos, visto que para Paraskeva
(2000, p. 116), “se entendemos o currículo como prática, todos quantos nele participam fazem‐
no como sujeitos e não como objetos”, portanto, os professores têm um papel fundamental.
O currículo em ação se concretiza nas tarefas escolares. Temos ainda o currículo
realizado, o qual diz respeito aos efeitos cognitivo, afetivo, social, moral, entre outros. Neste tipo
de currículo se realizam outros efeitos que ficarão como efeitos ocultos do ensino. O currículo
avaliado, por sua vez, decorre das pressões exteriores.
A despeito dos contextos de decisão, sem menosprezar os outros, ressaltamos a
mediação necessária do contexto político‐administrativo na condução da política curricular
conforme acepção de Sacristán (1998, p. 107), a saber:
A política sobre currículo é um condicionamento da realidade prática da
educação que deve ser incorporado ao discurso sobre currículo; é um campo
ordenador decisivo, com repercussões muito diretas sobre essa prática e sobre o
papel e margem de atuação que os professores e os alunos têm da mesma [...].
O tipo de racionalidade dominante na prática escolar está condicionada pela
política e mecanismos administrativos que intervêm na modelação do currículo
dentro do sistema escolar.
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Nesse sentido, concordamos com a implementação ordenada e institucionalizada das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação para a Diversidade Étnico‐Racial por meio de
Pareceres, Resoluções, Planos, entre outros, destacando‐as como medidas afirmativas, no
sentido de que reconhecem a escola como lugar de cidadãos e afirmam a relevância de ada
escola promover por meio do currículo escolar a necessária valorização das matrizes que
contribuíram para constituir a nossa diversidade cultural.
Segundo Munanga (2009), a tarefa no combate ao racismo está no campo da educação, e
este é um aspecto do problema que não pode ser secundarizado. O Brasil, em várias conferências
que participou, comprometeu‐se a elaborar políticas e programas para a população afro‐
brasileira e valorizar a história e cultura do povo brasileiro.
Dessa participação e mediante as incisivas propostas históricas do Movimento Negro por
reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, a demanda
passou a ser apoiada com a promulgação da Lei nº. 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que alterou a
LDB nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996).
A LDB nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi alterada por meio da inserção dos
artigos 26‐A e 79‐B, referidos na Lei nº. 10.639/2003 (BRASIL, 2003). Esta torna obrigatória no
currículo6 escolar o ensino sobre História e Cultura Afro‐Brasileira, em estabelecimentos de
Ensino Fundamental e Médio, e inclui no calendário escolar o dia 20 de novembro como “Dia da
Consciência Negra”. Nessa perspectiva, podemos afirmar que a referida Lei questiona o currículo
que não considera a multiplicidade de referências identitárias. Ela direciona o currículo na
perspectiva da diversidade e, portanto, da construção de processos identitários que, por sua vez,
ocorrem na convivência e negociação com o outro, com aquele que é diferente de nós.
O Parecer CNE/CP nº. 3/2004, de 10 de março de 2004 (BRASIL, 2004a), e a Resolução
CNE/CP nº. 1/2004, de 17 de junho de 2004 (BRASIL, 2004b), foram elaborados para
regulamentar a alteração da LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996), instituindo 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.
Pelo visto, existiu e existe a demanda por reconhecimento, valorização e afirmação de
direitos, no que diz respeito à educação. O reconhecimento significa a luta por dignidade, tanto
material quanto simbólica (NEVES, 2009). Então, o tema do reconhecimento ganha centralidade
na discussão sobre as desigualdades étnico‐raciais no Brasil e é incorporado nos documentos
oficiais que tratam sobre as relações étnico‐raciais na educação. Vejamos como os documentos,

6

A LDB 9.394/06 incorpora uma visão ampliada de currículo, isto é, além das disciplinas escolares o conjunto das
experiências oferecidas pela escola.
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tanto o Parecer CNE/CP nº. 3/2004 (BRASIL, 2004a) como a Resolução CNE/CP nº. 1/2004
(BRASIL, 2004b) tratam o tema do reconhecimento.
Da legislação citada, observamos que o termo reconhecimento é explicitado de forma
mais contundente no Parecer CNE/CP nº. 3/2004 (BRASIL, 2004a) e na Resolução CNE/CP/ nº
1/2004 (BRASIL, 2004b). No texto do Parecer, o reconhecimento está atrelado ao verbo no
infinitivo, portanto, reconhecer implica: justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e
econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros
grupos que compõem a população brasileira; adoção de políticas educacionais e de estratégias
pedagógicas de valorização da diversidade; exigência de questionamentos em torno das relações
étnico‐raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos
depreciativos, palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, expressam
sentimentos de superioridade na contemporaneidade, desde formas individuais até coletivas;
valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência africana, sua cultura e história, o
que significa compreender seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado a essas
pessoas por tantas formas de desqualificação; que os estabelecimentos de ensino contem com
instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no domínio de
conteúdos de ensino comprometidos com a educação de negros e brancos, no sentido de que
venham a relacionar‐se com respeito.
No artigo 1º e parágrafo 1º, versa a Resolução CNE/CP nº. 1/2004:
As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e
atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações
Étnico‐Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem
respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP
3/2004 (BRASIL, 2004b).

Em relação à Resolução, o artigo 2º, parágrafo 2º, se refere também ao tema do
reconhecimento, de uma forma mais modesta, porém subtendemos que há uma preocupação
com o reconhecimento mútuo, visto que preconiza a valorização de todos os grupos. Prescreve o
documento:
O Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana tem por objetivo o
reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro‐
brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização
das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias e
asiáticas (BRASIL, 2004b).

É digno de nota também o que preconiza o artigo 3º da referida Resolução:
A Educação das Relações Étnico‐raciais e o estudo de História e Cultura Afro‐
brasileira e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos,
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competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas instituições de
ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino,
entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações,
recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 3/2004 (BRASIL,
2004b).

Pelo exposto, observamos que os documentos acima referidos acentuam a importância
do reconhecimento pelo qual deverão ser movidas as políticas e as práticas curriculares. É
possível notar que os documentos supramencionados incorporam algumas das ideias
desenvolvidas pelos autores que se constituem como referências para o tema do
reconhecimento.
Ademais, observamos, ainda, com relação à Resolução CNE/CP nº. 1/2004 (BRASIL,
2004b), que esta reforça a ideia da não obrigatoriedade dos cursos que não sejam da área das
Ciências Humanas de adotar as diretrizes curriculares para a Educação das Relações Étnico‐
Raciais, uma vez que ressalta os cursos de formação de professores, tanto inicial quanto
continuada.
Defendemos a importância da legislação educacional como o instrumento formal na
orientação das práticas curriculares e igualmente a autonomia da escola na elaboração do seu
projeto político‐pedagógico, mas ambos os níveis precisam ser articulados em prol de uma
educação de qualidade. Consideramos a legislação necessária quanto à obrigatoriedade e à
responsabilidade no trato com as questões étnico‐raciais, e a escola precisa estar afinada com
esse fim.
Por isso, compartilhamos a ideia de que todas as áreas e/ou disciplinas do currículo
escolar incorporem a mesma linguagem. Consideramos ainda que os projetos didáticos devam
ser uma metodologia de ensino e aprendizagem que poderá potencializar o estudo das questões
sociais, entre elas as relações étnico‐raciais, tendo em vista uma educação intercultural.
CONCLUSÃO
O propósito deste artigo consistiu em discutir o tema do reconhecimento em Ricoeur
(2006), a fim de aproximá‐lo do que preceitua a legislação educacional brasileira no que diz
respeito à Educação para as relações Étnico‐Raciais.
Ricoeur (2006) discutiu vários significados do vocábulo reconhecimento. Nessa polissemia
de significados destaca‐se o de gratidão. Dizer eu sou reconhecido (a) é o mesmo que dizer sou
agradecido (a). As definições vão do reconhecimento de algo ao reconhecimento de si e ao
reconhecimento dos (as) outros (as), chegando ao reconhecimento da pessoa pelos (as) outros
(as). A chave é que os significados do verbo reconhecer muda, do significado na voz ativa para
seu uso na voz passiva. Por exemplo: Eu reconheço ativamente alguma coisa, pessoas, eu
próprio, eu peço para ser reconhecido pelos outros. O que está em jogo no percurso não é
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apenas a ideia de reconhecimento, mas a de mútuo reconhecimento, isto é, há uma demanda de
reconhecimento que só pode ser satisfeita com o reconhecimento mútuo.
Diante disso, na última etapa do reconhecimento são enfatizadas questões que se aplicam
ao significado de convívio. Para Ricoeur (2006), a questão da identidade está presente no
percurso do reconhecimento e ela também muda de significados. Em última instância, no
reconhecimento mútuo a identidade autêntica é aquela que nos faz ser quem somos e que
requer reconhecimento. O autor francês estabelece a seguinte relação entre reconhecimento,
identidade e gratidão: “Não é em minha identidade autêntica que peço para ser reconhecido? E,
se por sorte, me reconhecerem como tal, minha gratidão não será dirigida àqueles [...] que
reconheceram minha identidade ao me reconhecer?” (RICOEUR, 2006, p. 11).
O mútuo reconhecimento tem duas saídas: permanecer como sonho não realizado ou
requerer procedimentos e instituições que elevem o reconhecimento ao plano político. Nesse
sentido, focalizamos o papel da educação escolar para o reconhecimento mútuo e queremos
focar também que ela não deve ser um valor proclamado, mas também real, como um direito de
todos. Obtivemos um conjunto de provas dos (as) autores (as) que reafirmaram a escola como
um lugar prioritário para aprender a cidadania e que é, ademais, um lugar de democratização do
saber (conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais). Por isso, reiteramos a cidadania
como horizonte, mas esta requer que instauremos uma pedagogia para a autonomia, para a
liberdade, para a emancipação e para a crítica, e, ao mesmo tempo, um ensino para a assunção
da identidade étnico‐racial na lógica do reconhecimento mútuo. Isso implica desenvolver a
capacidade de aceitarmos a nós mesmos (as) do ponto de vista estético, capacidade de
autonomia, capacidade de respeitar uns (umas) aos (às) outros (as) cotidianamente, capacidade
de criar coletivamente a ordem social em que queremos viver, cumprir e proteger.
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APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E LITERATURA
INFANTIL: UMA PARCERIA EXITOSA

(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Utilizando uma metodologia participativa este artigo
aborda diversas concepções a respeito do Ensino de
Ciências, adotando a Literatura Infantil como elemento
mediador deste processo. Como atividade de Iniciação
Científica apresentamos para professores dos anos finais
do Ensino Fundamental uma metodologia de ensino,
composta por seis momentos, a partir da obra de
Literatura Infantil do autor Gary Larson, intitulada Tem
um cabelo na minha terra! Uma história de minhoca,
tomando como base as linhas de ação da sequência
didática da unidade 3 proposta por A. Zabala. A
proposta apresenta como a literatura pode ser um

recurso facilitador no processo de ensino dessa área do
conhecimento. Espera‐se que sua aplicação possa
contribuir para facilitar e enriquecer o processo de
ensino‐aprendizagem de ciências. Ponderamos que a
história ilustrada no livro Tem um cabelo na minha
terra! Uma história de minhoca, além de ser capaz de
promover diversas reflexões sobre a ciência de modo
geral, permite que os alunos vejam a natureza de outra
forma, mais crítica, deixando para trás a visão ingênua e
generalizadora.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Ciências, Processo de ensino‐aprendizagem, Literatura Infantil.

LEARNING IN SCIENCE TEACHING BASIC EDUCATION AND CHILDREN'S LITERATURE: A successful
PARTNERS
ABSTRACT
Using a participatory methodology this article discusses
various conceptions about the teaching of science using
the Children's Literature as a mediator of this process
element. Scientific Initiation activity as presented to
teachers from the final years of elementary school
teaching methodology, consisting of six times , from the
work of Children's Literature Author Gary Larson,
entitled There's a hair in my land! A history of
earthworm, based on the lines of action following the
didactic unit 3 proposed by A. Zabala. The proposal

shows how literature can be an enabling resource in the
teaching/ learning this area of knowledge. It is expected
that its implementation can help to facilitate and enrich
the teaching and learning of science. Ponder the story
illustrated in the book There's a hair in my land! A
history of earthworm, as well as being able to promote
various reflections on science in general, allows the
students to see nature differently, more critical, leaving
behind the vision naive and generalizing

KEY‐WORDS: Science Teaching, teaching/learning, Children's Literature.
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APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E LITERATURA INFANTIL:
UMA PROPOSTA EXITOSA
INTRODUÇÃO
O ensino/aprendizagem de Ciências é o tema de muitas discussões entre teóricos e
estudiosos dessa área, devido às dificuldades que muitos alunos apresentam de compreender os
assuntos inerentes às ciências de forma ampla e significativa, implicando, muitas vezes, em uma
incapacidade de transcendê‐los para a realidade que os cercam.
Nesse sentido, entendemos como fundamental a busca de subsídios que possam auxiliar
no ensino dessa área do conhecimento. Assim, nosso objetivo geral com este trabalho é propor o
uso da Literatura Infantil como recurso facilitador para o ensino e aprendizagem de Ciências. Para
tal, partimos do seguinte problema: como elaborar uma metodologia para ensinar ciências,
tendo por base a Literatura Infantil? Diante disso, este artigo apresenta como objetivos
específicos: 1.Discutir algumas características da Literatura Infantil e da Literatura Infantojuvenil.
2. Refletir sobre a importância de inserir a Literatura Infantil no Ensino de Ciências. 3. Propor uma
metodologia para o Ensino de Ciências a partir de uma obra de Literatura Infantil.
O desenvolvimento desta pesquisa perpassou basicamente três tópicos. No primeiro,
buscamos trazer algumas concepções sobre a Literatura Infantil e a Literatura Infantojuvenil. No
segundo explicamos, e até mesmo justificamos, por que é importante inserir a Literatura Infantil
no Ensino de Ciências. No terceiro e último tópico apresentamos um exemplo de livro da
Literatura Infantil para ser utilizado com os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, para o
qual elaboramos uma metodologia a partir de uma sequência didática proposta por A. Zabala
(1998).
A educação busca continuamente processos exitosos no ensino/aprendizagem e nossa
intenção é que a metodologia aqui proposta possa contribuir para tornar o aprendizado de
Ciências mais significativo, humano e próximo do real. O intuito é que ela possa auxiliar como
recurso facilitador do Ensino de Ciências, especialmente para os anos finais do Ensino
Fundamental, dotando os alunos de uma visão mais ampla e crítica da natureza, bem como dos
processos inerentes a ela.

1. A LITERATURA INFANTIL E A LITERATURA INFANTOJUVENIL
L. Cademartori (2006) apresenta a Literatura Infantil como elo obra/autor e destinatário,
um recém‐alfabetizado, um leitor infantil que precisa ter suas condições de recepção atendidas e
respeitadas. Para ela, a principal função da literatura Infantil é cumprir junto ao seu leitor a
apresentação de novas possibilidades existenciais, sociais e políticas educacionais. Ela salienta
que o hábito da leitura deve ser cultivado desde muito cedo, inclusive com livros com imagens,
cheiros e formas ainda sem as palavras, pois a linguagem e as percepções visuais já podem ser
trabalhadas.
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Segundo a autora, a leitura infantil namora com a educação. Ela é fundamental para o
desenvolvimento pleno, linguístico, intelectual e social da criança. A Literatura Infantil é
importante para expressão verbal, o lúdico, imaginação e abstração. “O papel da literatura nos
primeiros anos é fundamental para que se processe uma relação ativa entre falante e língua”.
Enfim, a Literatura Infantil é o reconhecimento da criança, não mais como um adulto em
miniatura.
Nesse sentido, D. C Antloga e I. I. P. Slongo (2012) salientam que a Literatura Infantil é
portadora de qualidades que a tornam indispensável no cotidiano escolar. Seu caráter lúdico,
atraente e dinâmico é estimulador da leitura e formador de consciência de mundo. Como fonte
de conhecimento, seu conteúdo não pode ser equivocado, falso ou mistificado.
A linguagem na Literatura Infantil apresenta‐se na forma fusionada dos vieses verbal,
visual e simbólico, valendo‐se da ludicidade como motivador de leitura. O discurso é fértil, no
sentido de utilizar ampla diversidade temática, de elaborar e reelaborar figuras de linguagem e
de pensamento, diferentes recursos estilísticos, marcações temporais e espaciais, especulando
efeitos da pontuação e da vinculação do texto com a ilustração, organizado com maior
preocupação com a criatividade do que com a racionalidade e em consequência, com a
elaboração de um discurso lógico e sistemático (LINSENGEN, 2008).
Os livros de Literatura Infantil colocam questões humanas vistas no plano da expressão
pessoal (e não da informação baseada no conhecimento consensual e objetivo) através da ficção
e da linguagem poética. São, em outros termos, ligados à “especulação”. Para o autor, a
Literatura Infantil está intimamente ligada aos contos populares, pois, no plano do conteúdo,
muitos pontos de contato unem os contos populares à Literatura Infantil (AZEVEDO, 2005).
Com isso, ele tenta dizer que, no plano do discurso, os livros para crianças não recorrem a
uma “linguagem infantil” – algo que simplesmente não existe – mas sim, a uma linguagem capaz
de gerar identificação e ser compreendida por crianças e adultos, pobres e ricos, cultos e
analfabetos, ou seja, uma linguagem popular.
Algumas obras infantis conversam mais com o universo literário; outras, com o
pedagógico. Porém, todas servem muito bem como complemento, de ponto de partida e de
problematização. (LINSINGEN, 2008).
A Literatura Infantojuvenil está voltada para leitores que já possuem maior domínio da
língua em sua forma escrita e que deixaram a fase egocêntrica mais intensa, voltando deste
modo suas preocupações e interesses a assuntos de maior abrangência, como as relações
interpessoais, a conquista do eu, a predileção por possíveis profissões futuras e o mundo o qual
visualiza e com o qual interage. (LINSENGEN, 2008).
Para tratar da Literatura Infantojuvenil, mais especificamente, a maioria dos autores traz
questões como: contexto social em que os jovens estão inseridos; interesses de mercado,
mudanças no interesse dos jovens de acordo com a época em que estejam vivendo, levando à
necessidade de contínua renovação das obras destinadas a esse público. Nesse sentido,
utilizaremos as palavras de uma das autoras aqui referenciadas para elucidar e contribuir com as
questões citadas anteriormente.
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B. L. Biasioli (2007) pondera que a produção literária infantojuvenil é algo que deve ser
sempre renovado, visto que, como citado, o conceito de infância, e mesmo de juventude, mudam
frequentemente. A criança e o jovem de décadas atrás não têm o mesmo gosto que os de hoje
em dia. Deve‐se ter em mente, sempre, que a Literatura Infantojuvenil é um meio de se
passarem valores importantes aos seus leitores, que estão em sua fase de formação moral e
biológica. No entanto, não se pode esquecer o fato de que a leitura deve ser estimulada como
um hábito prazeroso, longe de qualquer obrigação imposta pela escola e mesmo pelos pais.

2. A IMPORTANCIA DE SE INSERIR A LITERATURA INFANTIL NO ENSINO DE CIÊNCIAS.
Muitos autores, como Linsengen (2008), Pinto e Raboni (2005), Antloga e Slongo (2012)
concordam que o Ensino de Ciências deixou de ser algo inerte, ou seja, repleto de conceitos e
verdades imutáveis que não admitem reflexões e ressignificações. Hoje, sabe‐se que o ensino de
ciências deve contribuir para que os estudantes tenham uma visão ampla e crítica do mundo;
colaborando na formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Assim, estudiosos
aqui referenciados, como Azevedo (2005 e 2011), Biasioli (2007) e Oliveira (2006) pactuam que as
Literaturas Infantil e Infantojuvenil vêm a ser uma ferramenta bastante eficiente para colaborar
na construção de uma educação científica satisfatória, prazerosa e capaz de alcançar esse ensino
de qualidade.
Para D. C. Antloga e I. I. P. Slongo (2012) há certo consenso na literatura atual, de que a
educação científica escolar deve propiciar um espaço para reflexão sobre objetos da ciência, e
não simplesmente apresentá‐los enquanto conjunto de informações revestidas com o estatuto
de verdades, transmitidas de forma acrítica, como se fossem produtos de uma comunidade
científica, supostamente imparcial e detentora de um saber absoluto.
Conforme R. Azevedo (2005), outro fato a ressaltar e que marca a relação Ensino de
Ciências e Literatura Infantil é a característica iconográfica das obras. As imagens representam
uma das características marcantes de nossa era. Em todos os lugares, nas ruas, praças, outdoors,
televisão, cinema, revistas, jornais, nas mídias tecnológicas em geral, nos livros didáticos e nos
livros de Literatura Infantil as imagens estão presentes e dialogam de forma contundente com os
leitores.
A apropriação de conceitos científicos e o desenvolvimento de uma concepção adequada
sobre a Ciência e o cientista pelas crianças, não ocorre somente de forma interpessoal. As fontes
são plurais e incluem os livros didáticos, a televisão, os gibis, as revistas infantis e a literatura
infantil de um modo geral. A Literatura Infantil é portadora de um conteúdo específico, que
influencia a compreensão das crianças sobre os fenômenos da natureza, abordando‐o de forma
direta ou indireta. (PINTO; RABONI, 2005 apud ANTLOGA; SOLONGO, 2012).
Para D. C. Antloga e I. I. P. Slongo (2012), a ficção expressa na literatura tem um grande
teor de ludicidade, incidindo sobre as emoções e tornando as informações importantes para
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ficarem gravadas na memória. A leitura prazerosa dá‐se por meio da ludicidade do enredo, da
história e das imagens que despertam a imaginação do leitor.
L. V. Linsengen (2008) diz que, se o professor tomar o texto literário como objeto de
transição de diversas significações e tomar a leitura como código de elaboração e reelaboração
de códigos e sistemas, ele poderá administrar o seu fazer pedagógico de modo a propiciar que o
estudante consiga perceber a leitura a partir de seus problemas, a partir de sua realidade.
A autora pondera que a Literatura também desperta o humanismo, cada vez mais
buscado pela educação e que se torna possível através da relação entre Literatura e Educação,
pois nenhum conhecimento esbarra em uma “parede” de neutralidade emocional, assim como
também não esbarra em uma neutralidade intelectual.
Estudiosos do assunto, como L. V Linsengen (2008) e D. C. Antloga e I. I. P. Slongo (2012),
por exemplo, enfatizam que as articulações entre a Literatura Infantil e o Ensino de Ciências
abrem muitos caminhos, principalmente no que diz respeito à humanização do ensino; além
disso, o uso da Literatura Infantil permite que os estudantes passem a ver a ciência como algo
prazeroso, instigante, que permite novas descobertas, ou seja, passível de reflexão e
ressignificações constantes.
Nesse sentido, concordamos com R. Azevedo (2005), quando ele diz ser um lamentável
equívoco deixar de fora do âmbito escolar, ou do universo educacional oficial, as questões
subjetivas, os aspectos psicológicos e emocionais; as contradições e ambiguidades; as vivências
concretas; a efemeridade humana; as questões do imaginário coletivo e dos imaginários
individuais entre outros temas relevantes e relativos.

3. ELABORAÇÃO DE UMA METODOLOGIA A PARTIR DE UMA OBRA DE LITERATURA INFANTIL.
O livro escolhido para elaboração de nossa Metodologia é do autor Gary Larson, intitulado
“Tem um Cabelo na minha Terra! Uma história de minhoca” (LARSON, 2002). O referido autor
nasceu em 14 de agosto de 1950, na cidade operária de Tacoma, em Washington – Estados
Unidos, onde passou a infância. É o criador do cartune fenomenalmente bem‐sucedido em seu
país de origem, The Far Side. Quando criança gostava de desenhar, mas nunca estudou arte nem
pensou se tornar cartunista. O seu verdadeiro amor era a biologia, que acabou por se tornar
assunto frequente dos seus desenhos.
G. Larson é pofessor de ecologia em uma universidade e em suas aulas sempre recorre ao
riso, pois, segundo ele, o humor é uma susrpresa que ameniza nossa percepção da adversidade,
trazendo‐a para um nível psicologicamente mais tolerável. De acordo com E.O. Wilson (2002),
autor do prefácio do livro, Gary Larson considera o homem como parte da natureza e como
organismo vivo, sujeito às mesmas leis físicas, integrado a teias alimentares, fluxos de energia,
ciclos de nutrientes, sistema predador‐presa, imperativos territoriais e a prática de escravização
entre algumas espécies. Além disso, traz a concepção de que além de "reverenciar" e "adorar" a
natureza é preciso entendê‐la. (LARSON, 2002).
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O texto do livro é narrado com humor e irreverência por uma "família" de minhocas e
conta a história de uma donzela chamada Benedita, que mora na floresta e costuma sair
observando e interferindo nas relações ali existentes, sem saber ao certo o que realmente
acontece na natureza. A narrativa, toda ela construída de maneira divertida e instigante, utiliza
como recurso o desafio ao imaginário a partir da construção de um diálogo entre o “pai
minhoco”, a “mãe minhoca” e o “filho minhoquinho”.
G. Larson (2002) insere uma moral ecológica na história e vai mais longe: "a natureza faz
parte de nós e nós fazemos parte dela". Explica, a partir da saga de Benedita, a dependência
entre os organismos e o princípio ecológico da exploração mútua, as teias alimentares e a lei da
sobrevivência, mostrando que o homem não está fora desse sistema. Nós também somos
organismos e como tal, estamos sujeitos às mesmas leis.
Pela leitura do texto pode‐se inferir que o autor quer evidenciar que, além de amar e
reverenciar a natureza precisamos, acima de tudo, compreendê‐la, ou seja, ampliar nossos
conhecimentos, do senso comum para o científico. Benedita, pela falta de conhecimentos sobre
as inter‐relações ambientais, acaba tendo um triste fim.
3.1. Proposição de uma metodologia para o ensino de Ciências a partir do livro “Tem um
cabelo na minha terra”, de Gary Larson.
A metodologia participativa proposta para o desenvolvimento do ensino/aprendizagem
consta de seis momentos: 1) apresentação do problema – que atitudes devo ter com relação aos
animais em seu ambiente natural?; 2) Leitura e apresentação da história do livro “Tem um cabelo
na minha terra!”; 3) Diálogo entre professor e alunos; 4) Comparação entre os diferentes pontos
de vista – o que os alunos construíram e/ou desconstruíram após conhecer a história do livro?; 5)
Conclusões e 6) Confecção de uma carta a um amigo distante.
Para elaborar a metodologia utilizamos como base o que propõe A. Zabala (1998), em seu
livro A prática educativa: como ensinar. Segundo o autor, esta sequência segue um esquema
centrado na construção sistemática dos conceitos e oferece um grau notável de participação dos
alunos; satisfazendo, em grande parte, as condições que possibilitam aprendizagens
 Primeiro Momento: apresentação do problema ‐ que atitudes devo ter com relação
aos animais em seu ambiente natural?
Fazer algumas indagações iniciais aos estudantes, por exemplo: animais pequenos e
fofinhos são inofensivos? Animais que achamos nojentos ou feios, como minhocas e serpentes,
são maus? Devemos interferir nas relações entre os animais em seu ambiente natural? Nós
fazemos parte do meio ambiente?
 Segundo Momento: leitura e apresentação da história do livro
Utilizando a projeção de slides para ilustrar as imagens da história do livro, contá‐la aos
alunos, aplicando uma leitura narrativa.
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 Terceiro Momento: diálogo entre professor e alunos.
Dialogar com os alunos sobre a história do livro, instigando suas impressões a respeito
dela.
 Quarto Momento: comparação entre os diferentes pontos de vista – o que foi
construído e/ou desconstruído pelos alunos após conhecer a história do livro.
Discutir com os alunos, no grande grupo, o que aprenderam sobre a natureza ao
conhecerem a história do livro.
 Quinto momento: conclusões.
Discutir com os alunos que conclusões podemos fazer a partir das reflexões propiciadas
pela história do livro.
 Sexto Momento: confecção de uma carta a um amigo distante.
Para concluir a proposta, pedir aos alunos que confeccionem uma carta para um amigo
distante, contando a história do livro, emitindo suas opiniões – se gostaram ou não da história –
e por que a recomendariam; o que aprenderam com a história e qual visão da natureza eles
adquiriram. (Leitura da carta para a turma por cada aluno ‐ opcional).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que ainda não existe uma separação conceitual clara entre Literatura Infantil
e Literatura Infantojuvenil, pois, segundo os autores consultados, diversos aspectos precisam ser
considerados e não se pode, simplesmente, defini‐las e destiná‐las a um ou outro público. O que
inferimos é que a Literatura Infantojuvenil estaria mais voltada para o Ensino Médio, por
entendermos que compreende textos mais complexos, que exigem um grau maior de
maturidade por parte dos estudantes.
Acreditamos que a Literatura Infantil é um importante recurso a ser explorado no Ensino
de Ciências, por trazer muitos benefícios ao processo de ensino‐aprendizagem. Além de facilitar a
compreensão dos alunos sobre determinados conteúdos, ela é capaz de promover uma visão
mais ampla e crítica da ciência, a partir de suas histórias. Por se utilizar de uma linguagem poética
e mais subjetiva, propicia momentos de reflexão, promovendo uma mudança de atitudes e
trazendo humanidade para o universo escolar, algo que é cada vez mais buscado. A Literatura
Infantil possibilita também que os alunos saiam do “lugar comum”, interajam, socializem e
transcendam os novos conhecimentos para suas realidades.
Consideramos que o uso da Literatura Infantil não requer uma sequência didática
complexa, nem árdua. Esta deve estar centrada na problematização e, principalmente, no
diálogo, reflexão e socialização; a fim de que não só os conteúdos conceituais sejam construídos,
mas também, os procedimentais e atitudinais. (ZABALA, 1998).
Por fim, ponderamos que a história ilustrada no livro “Tem um cabelo na minha terra!
Uma história de minhoca”, além de ser capaz de promover diversas reflexões sobre a ciência de
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modo geral, permite que os alunos vejam a natureza de outra forma, mais crítica, deixando para
trás a visão ingênua e generalizadora do tipo: animais pequenos ou fofinhos são inofensivos;
animais considerados feios ou repugnantes são maus.
Por tratar‐se de uma história muito rica, especialmente em termos didáticos, sugerimos
que ela seja utilizada como base para outras atividades após a aula inicial. A partir da história do
livro podem ser tratados temas referentes aos seres vivos: seus comportamentos no ambiente
natural; a interação entre eles, inclusive permitindo abordar assuntos como cadeia alimentar; a
importância deles para o meio ambiente; além de permitir que se discuta qual o papel do homem
na natureza, enfatizando que somos parte dela.
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RESUMO
Com a expansão da Rede Federal de Ensino
Profissional e Tecnológica, surgiram recentemente
vários cursos superiores de licenciatura, com o objetivo
de suprir antigas e novas demandas de formação de
professores. Nesse contexto surgiram os Cursos de
Licenciatura em Computação do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins. Esse artigo
apresenta uma pesquisa realizada junto aos estudantes
das turmas mais avançadas do Curso de Licenciatura em

Computação do campus de Porto Nacional, com o
objetivo de esclarecer dúvidas acerca do processo de
formação
profissional
e
contribuir
para
o
estabelecimento de uma identidade profissional clara
para os egressos do curso. A pesquisa descritiva revela
olhares, opiniões e perspectivas dos alunos sobre o
curso e sua área de atuação profissional, expõe
deficiências e a necessidade de integração entre
componentes curriculares bastante diversificados.

PALAVRAS‐CHAVE: licenciatura em computação, currículo, identidade profissional.

DEGREE IN COMPUTING UNDER THE OPTICAL OF THE STUDENTS OF IFTO PORTO NACIONAL
ABSTRACT
With the expansion of the Federal Network for
Professional and Technologic Education, recently
emerged several Degree in Computing courses in order
to meet recent demands of teacher training. In this
context emerged courses degree in computing at
Federal Institute of Education, Science and Technology
of Tocantins. This article presents a study conducted
about the students of the higher classes of the Degree in

Computing at the Porto Nacional campus, with the goal
of clarifying questions about the training process and
contribute to the establishment of a clear professional
identity for graduates the course. Descriptive research
reveals looks, opinions and perspectives of students on
the course and their professional area, exposes
shortcomings and the need for integration between very
diverse curriculum components.

KEY‐WORDS: degree in computing, curriculum, professional identity.
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LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO SOB A ÓTICA DOS ESTUDANTES DO IFTO PORTO NACIONAL
INTRODUÇÃO
Os cursos de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins (IFTO) surgiram no cenário das recentes transformações do ensino
superior no Brasil, um contexto de heterogeneização das instituições, expansão das
universidades e criação dos Institutos Federais. Estes cursos foram criados para atender antigas e
novas demandas, com o compromisso de formar profissionais para atuarem na Área da Ciência
da Computação, preferencialmente como docentes.
No estado do Tocantins, até o ano de 2008, faziam parte da Rede Federal de Educação
Técnica e Tecnológica, a Escola Técnica Federal de Palmas (ETF‐Palmas) e a Escola Agrotécnica
Federal de Araguatins (EAFA). Com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, essas escolas
passaram a ser cada uma delas um campus do IFTO. Depois foram implantados os campi de
Araguaína, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Porto Nacional, Dianópolis e Colinas do Tocantins, esse
último ainda em fase de estruturação. A Lei 11.892 também estabelece que a Rede Federal de
Educação Técnica e Tecnológica deve destinar 20% de suas vagas a cursos de licenciaturas em
ciências da natureza e incentivar as licenciaturas com conteúdos específicos da educação
profissional e tecnológica (FRANCO E PINHO, 2013, p. 28).
Os cursos de Licenciatura em Computação do IFTO são oferecidos em duas unidades,
Campus Araguatins e Campus Porto Nacional. Na última são oferecidas 40 vagas semestrais e
nenhum aluno graduou‐se ainda, o que gera muita expectativa e até mesmo certa ansiedade.
Mesmo tendo sido criado com base em uma ampla pesquisa local de demanda e seu Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) elaborado segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos
Cursos da Área de Computação e Informática do Ministério da Educação (MEC), não se pode
prever se os egressos serão absorvidos pelo mercado de trabalho, ou se vão atuar como
docentes ou em outra atividade relacionada à Área de Computação.
Para quem vive o cotidiano dos cursos, são frequentes as dúvidas acerca da formação do
perfil profissional desses estudantes, pois não é raro ouvir pelos corredores dúvidas sobre o tipo
de formação que estão recebendo, se para docência ou para trabalhar como técnicos da Área de
Informática e Computação. Na verdade as Diretrizes Curriculares preveem as duas possibilidades,
mas percebe‐se empiricamente que os alunos não possuem tal discernimento, talvez nem
mesmo alguns professores que atuam nos cursos. Também é comum ouvir questionamentos
sobre a aplicação dos saberes e competências trabalhados. Alguns alunos preocupam‐se em
saber em que irão trabalhar, outros dizem que não gostam de seminários, pois preferem
desenvolver programas (FRANCO E PINHO, 2013, p. 29).
O que se procura é entender o quanto esses questionamentos representam a dificuldade
de integração entre componentes curriculares de raízes epistemológicas tão distintas, fator que
poderia tornar a identificação do licenciando com o curso um tanto complicada, e talvez ser o
principal motivador da evasão. Este artigo revela o resultado de uma pesquisa realizada com os
estudantes do curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional do IFTO, com a
intenção de reunir opiniões dos próprios alunos e construir a visão que possuem do curso. Tal
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visão poderia nortear os caminhos para uma reformulação adequada dos Projetos Pedagógicos,
para a aplicação de metodologias de ensino específicas ou até mesmo para uma melhor
orientação pedagógica do estudante, com o objetivo de estabelecer uma identidade profissional
para o egresso e também suas possibilidades de atuação no mercado.
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO E IDENTIDADE PROFISSIONAL
A formação da identidade profissional dos estudantes de Licenciatura em Computação do
IFTO passa pela observação e aplicação sistemática dos currículos propostos nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC), o que leva a uma reflexão sobre a formação proposta nesses
documentos, tanto na parte pedagógica, como nas disciplinas específicas da área da computação.
Segundo Rios (2001, p. 121a) é no convívio que se estabelece a identidade de cada pessoa, na
sociedade. “Abrigada nos múltiplos papéis que se desempenham socialmente, a identidade
conjuga as características singulares de um indivíduo à circunstância em que ele se encontra, à
situação em que ele está”. Pode‐se pensar que a identidade dos estudantes já se apresenta
formada ao ingressarem no curso, já que esses indivíduos possuem uma carga de conhecimentos
adquiridos durante sua convivência em sociedade, fruto do seu papel desempenhado ao ser
membro de uma família, pertencer a uma comunidade, trabalhar, estudar, consumir bens e
serviços, etc. Entretanto, “a identidade é algo em permanente construção e se constrói na
articulação com a alteridade, implica o reconhecimento recíproco.” Rios (2001, p. 121b).
Todo esse conhecimento adquirido, embora compartilhado com outros indivíduos,
confere a uma pessoa uma identidade singular, passiva de construção a qualquer tempo e que
necessita ser reconhecida, de uma forma ou de outra, pelo restante das pessoas. O que se espera
da sociedade para com os egressos do curso de Licenciatura em Computação do IFTO é
justamente esse reconhecimento positivo das suas ações realizadas como profissional (FRANCO E
PINHO, 2013, p. 30).
É preciso entender também em que sentido se busca a identidade profissional dos
estudantes. Segundo Bohoslavsky (1987, p. 55), a identidade profissional é parte da identidade
pessoal total, e pode ser compreendida como “a autopercepção, ao longo do tempo, em termos
de papéis ocupacionais”. Dessa forma, a identidade profissional em questão se estreita em
relacionamento com a percepção de si mesmo, com o “ser capaz” e com as perspectivas
ocupacionais de mercado. A identidade profissional deve estar imbuída da noção do “ser
profissional” e do “ser humano” e deve ser subsidiada pela formação teórica e empírica do
estudante, no seu contexto sociocultural. Através da visão de Zabalza (2004, p. 39), que entende
tornar‐se “desnecessário falar a respeito da contínua formação se não é sob a perspectiva de
crescer como pessoas”, percebe‐se o caráter da formação que se pretende dar aos alunos da
Licenciatura em Computação do IFTO. Então a formação da identidade profissional, como se
pretende, é entendida como um processo de crescimento e aperfeiçoamento contínuo,
objetivando a melhor compreensão de si mesmo enquanto profissional licenciado em
computação. Entender a si mesmo é entender o outro, o contexto e a situação específica.
Uma grande preocupação parte da necessidade prática de promover a
interdisciplinaridade entre componentes curriculares de origem epistemológicas diferentes.
Imagine integrar conhecimentos de Lógica de Programação ou Estatística com elementos de
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Filosofia da Educação ou qualquer outro componente pedagógico. Com certeza é uma tarefa que
exige, no mínimo, um grande conhecimento de ambos, e também uma dose extra de
criatividade. A possível falta de identificação de alguns professores que atuam nos cursos com a
profissão docente pode refletir negativamente na formação dos alunos, podendo esses herdarem
tais “defeitos”. Coletando relatos de experiências de professores atuantes no ensino
universitário, Vasconcelos (1998, p. 80) cita como exemplo a fala de um professor, administrador
de empresas por formação, com três anos de dedicação exclusiva ao magistério, na qual dizia:
“Eu não sou professor, estou professor. Tão logo a crise econômica do país permita, voltarei ao
exercício de minha profissão.” Em outro relato, destaca‐se a frase: “(...) um dia (...) resolvi
começar do zero. (...) li muita bibliografia pedagógica e mudei tudo na minha aula. Hoje, acho
que sou uma boa professora, mas no início, coitados dos meus alunos!” (VASCONCELOS, 1998, p.
83).
Embora o PPC do curso de Licenciatura em Computação de Porto Nacional esteja em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, ele não faz menção de outro documento,
muito utilizado em PPCs de outros cursos em outras instituições de ensino (MATOS E SILVA,
2002). Trata‐se do Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação, específico
para os cursos de Licenciatura em Computação (CR‐LC/SBC). Ele apresenta um enfoque
especializado para a construção do currículo, além de orientar para situações não previstas nas
DCN. Propõe ainda que os cursos podem optar preparar os profissionais, nas suas especificidades
formativas, de duas formas: multidisciplinar ou especializada (SBC, 2002). Na definição das
formações especializada e multidisciplinar, nota‐se a formação de perfis distintos, o primeiro com
tendência à análise, projeto e implementação de sistemas computacionais, e o segundo voltado à
utilização e administração de recursos e serviços nos ambientes educacionais (SBC, 2002).
As informações captadas por essa pesquisa podem ajudar no entendimento da visão que
os estudantes têm do curso, bem como orientar as ações futuras no sentido de estabelecer a
formação de uma identidade profissional clara para os egressos. Isso os possibilitará escolher os
rumos de sua jornada profissional, baseados num entendimento seguro de suas competências
profissionais e afinidades.
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO SOB A ÓTICA DOS ESTUDANTES DE PORTO NACIONAL
Trata‐se de uma pesquisa descritiva, baseada em um estudo de caso do curso de
Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional do IFTO. As informações foram obtidas
através da aplicação de um questionário contendo nove perguntas de múltipla escolha, com a
opção de o entrevistado justificar sua resposta. A escolha das perguntas se deu de forma
bastante intuitiva, a partir dos questionamentos dos alunos e da necessidade de conhecer
determinadas opiniões, em especial aquelas relacionadas ao currículo e à forma de entrada no
curso, bem como a expectativa de atuação no mercado de trabalho. Foram entrevistados 28
alunos, por amostragem, nas turmas finais do curso de Licenciatura em Computação do Campus
Porto Nacional.
Quando questionados sobre quais fatores os influenciaram na hora de optar pelo curso de
Licenciatura em Computação, o resultado foi que 52% escolheram o curso por interesse pela área
da Computação, enquanto apenas 6% escolheram por afinidade com a parte pedagógica. No
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entanto 23% escolheram o curso por acreditar que seriam mais bem aproveitados no mercado de
trabalho (questões de acesso ao emprego). Outro motivo, entre outros que os levaram a optar
pelo curso foi a influência dos pais e amigos na decisão, com 3% dos entrevistados. Quando
questionados sobre conhecer as Diretrizes Curriculares do curso, metade dos entrevistados disse
não possuir nenhum conhecimento dos documentos norteadores do curso, enquanto os outros
50% alegam conhecer de alguma forma.
A preocupação com os componentes curriculares diversificados do curso materializa‐se no
fato de 89% dos entrevistados acharem, no momento da entrada no curso, que as disciplinas da
Área da Computação fossem predominantes, enquanto apenas 11% achava ser maioria os
componentes pedagógicos. Ao justificar sua resposta um aluno respondeu que “esperava
encontrar mais disciplinas da área de Computação, dessa forma os acadêmicos do curso, futuros
professores de Computação, teriam um conhecimento maior para ministrar suas aulas quando
em exercício da docência”. Obviamente, ele se refere ao conhecimento técnico na Área de
Computação, denotando maior preocupação com esse do que com a didática, fundamental para
a formação do conhecimento técnico.
Embora acreditem que o curso precisa de mais foco na Área da Computação, a grande
maioria (71%) dos estudantes acha que o currículo proposto pelo PPC do curso de Licenciatura
em Computação de Porto Nacional não contempla as necessidades para a formação de um bom
professor de computação, criando um paradoxo de difícil entendimento, afinal é preciso
encontrar um equilíbrio na integração entre os componentes curriculares da pedagogia e
computação para atingir a plena formação do estudante. Entre as justificativas das respostas
negativas estão: “excesso de disciplinas pedagógicas”, “disciplinas de computação superficiais” e
o fato de alguns professores tratarem seus conteúdos como se os alunos já fossem experts em
informática e estivessem ali apenas para se formar professores.
Quando questionados sobre os motivos para a grande evasão dos alunos do curso,
especialmente nos períodos iniciais, os estudantes relatam várias circunstâncias, entre elas a
falta de motivação do aluno frente às dificuldades encontradas nas disciplinas da Área da
Computação e também da Pedagogia, as recorrentes greves na Rede Federal de Ensino e até
mesmo motivos pessoais, como trabalho e família. Porém o que chama a atenção é novamente a
questão das disciplinas computacionais como prioridade para muitos alunos, a esta altura
criando uma falsa noção de que a maioria desses estudantes visa o mercado de trabalho como
técnicos, analistas de informática ou programadores. Essa percepção se mostra equivocada, pois
embora 57% dos estudantes achem que o curso não está correspondendo as suas expectativas,
89% pretendem seguir a carreira docente. Um dos alunos respondeu que seguiria a carreira
docente se “talvez não houver outra oportunidade e porque só há procura para docentes na área
na própria instituição (IFTO)”. Esse depoimento remete à ausência de políticas públicas, de uma
forma geral, e mais especificamente na educação do estado do Tocantins. É um fator negativo
para os cursos de licenciatura. Segundo Pinho, (2007, p. 56), “Olhar para a história recente do
Estado do Tocantins significa perceber seu isolamento inicial em relação à federação e
compreender como esse aspecto contribuiu para a quase inexistência de políticas públicas na
região”. Apesar de existir em tramitação um projeto de lei federal que pretende tornar o ensino
de informática obrigatório na parte diversificada dos currículos do ensino médio, o Brasil ainda
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

não possui uma legislação que trate especificamente do assunto. Isso gera incertezas quanto à
absorção do egresso pelo mercado de trabalho, uma vez que os cursos têm como objetivo
eminente formar professores para atuar no ensino básico e profissionalizante de informática.
Finalmente, os alunos responderam em que campos da computação pretendem atuar,
caso não optem pela carreira docente. Entre as respostas, os campos mais citados foram os de
Serviços Públicos, Programação e Análise de Sistemas, por vários motivos, geralmente associados
a afinidades particulares e oportunidades no mercado de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das informações produzidas pela pesquisa deixa claro que a maior preocupação
dos estudantes diz respeito aos componentes curriculares diversificados. Percebe‐se que grande
parte dos alunos, embora haja exceções, não sabe ou não tem uma noção clara do que é um
curso de Licenciatura e se decepciona ao constatar a predominância de disciplinas pedagógicas,
quando o que realmente esperam é uma formação para o mercado da Computação. Mesmo
assim, após algum tempo no curso, parecem aceitar completamente a ideia da docência, como se
fossem “seduzidos” por ela, ou pela dura realidade da falta de opção no mercado de trabalho.
As informações mostram também uma insatisfação quase generalizada com o currículo, o
seja, indica uma necessidade de reavaliar a matriz proposta no PPC, talvez dando maior enfoque
e profundidade às disciplinas computacionais e priorizando a interdisciplinaridade no curso. “A
prática da interdisciplinaridade e a análise de aspectos particulares a cada instituição de ensino
são objetos de investigação no processo de construção da identidade profissional do egresso,
sempre visando a integração entre a formação pedagógica, a formação específica e o meio
sociocultural.” (FRANCO E PINHO, 2013, p. 31). Bezerra e Silveira (2010, p.7) também relatam que
na primeira turma do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Cruzeiro do Sul (São
Paulo – SP) “o principal desafio com relação ao corpo docente foi propiciar uma integração das
diversas formações dos professores e os objetivos de um curso de Licenciatura da Computação.”
Vencer esse desafio possibilitaria a “transição de um curso multidisciplinar para um curso
interdisciplinar” adotando‐se estratégias e práticas apropriadas ao perfil do curso.
Muitos problemas de pesquisa podem surgir a partir dessas constatações, e pretende‐se
instigar sua investigação. As diretrizes curriculares propostas no Projeto Pedagógico de Curso
estão efetivamente sendo postas em prática? As práticas pedagógicas são suficientemente
adequadas à realidade dos municípios onde se espera que estes futuros profissionais atuem?
Quais indicadores de qualidade do ensino podem orientar o trabalho dos professores e gestores
dos cursos? Como trabalhar tão complexa interdisciplinaridade? Os professores estão
comprometidos com os referenciais teóricos dos componentes curriculares e com a didática?
Não se podem prever todos os desafios que os estudantes do curso de Licenciatura em
Computação do IFTO enfrentarão na busca pela sua identidade profissional. Os objetivos deverão
ser alcançados gradativamente e o que se espera é que outras questões surjam à medida das
investigações, e que se encontrem soluções que ajudem a minimizar os obstáculos.
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RESUMO
Este estudo apresenta partes dos resultados de uma
pesquisa realizada no âmbito do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal de
Roraima‐ IFRR e visa identificar o que a educação
matemática, na modalidade de ensino PROEJA, vem
contribuindo na construção da identidade. Fundamenta‐
se que diante da pluralidade de identidade dos alunos
que participam do Programa de Integração da Educação
Profissional e ao Ensino Médio na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), implementada
pela Rede IFRR, busca‐se identificar se/como a
matemática contribui para a construção deste perfil.

Também objetivamos mostrar a nova identidade ou a
identidade que os cursos profissionalizantes têm
construído para a vida cotidiana dos mesmos, e dentro
desse campo abordar qual a importância que a educação
Matemática tem desempenhado para essa modificação.
Para desenvolver esta indagação, buscaremos métodos
de investigações e questionamentos para com os alunos
e professores de área especifica delineada. Os resultados
até o momento nos levam a crer ou nos revelam que a
identidade se constrói e se apreende com a educação
matemática, esperam‐se resultados satisfatórios de
modo a fornecer indícios para pesquisas.

PALAVRAS‐CHAVE: Proeja, Educação Profissional, Matemática, Identidade.

MATHEMATICS EDUCATION IN CONSTRUCTION OF PROFESSIONAL IDENTITY
ABSTRACT
This study presents parts of the results of a survey
conducted under the Institutional Program for Scientific
Initiation of the Federal Institute of Roraima‐ IFRR and
aims to identify what mathematics education, teaching
modality PROEJA, has contributed in the construction of
identity. Which is based on the plurality of identities of
students participating in the Program of Integration of
Vocational Education and Secondary Education in the
mode of Adult Education (PROEJA), implemented by
IFRR Network, seeks to identify whether / how
mathematics contributes to the construction of this

listing. Also aim to show the new identity or the identity
of the professional courses are built for everyday life
thereof, and within that field which address the
importance that mathematics education has played for
such modification. To develop this question, seek
methods to investigations and questioning with students
and teachers in the specific area outlined. The results so
far lead us to believe or reveal the identity is
constructed and grasps with mathematics education,
satisfactory results are expected to provide clues for
research.

KEY‐WORDS: Proeja, Vocational Education, Mathematics, Identity.
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A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL
INTRODUÇÃO
A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil vem de longas datas,
atendendo assim as necessidades profissionais. Através das políticas públicas voltadas para essa
modalidade de ensino, o governo tem criado mecanismo para o desenvolvimento do país. O
ensino profissionalizante tem proporcionado essa mobilidade social.
A constituição Federal esclarece ao afirma no art. 205: “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”.
De fato a qualificação profissional vem para diminuir as desigualdades sociais e garantir o
acesso a educação e aos bens sociais, fazendo cumprir com o princípio constitucional. A
educação profissional, além da função qualificadora, tem por objetivo a inclusão social e a
garantia de igualdade entre os pares, garantido assim a permanência do jovem e do adulto no
mercado de trabalho, pois muitos alunos da educação profissionalizante já estão inseridos nesse
mercado, alguns que já são profissionais optam por essa modalidade para obter um diploma
alimentando assim o seu ego profissional ou mesmo para adquirir uma promoção no trabalho, e
auxiliando‐o na permanência do mesmo.
A Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional‐Lei 9.394 de 1996 deixa esclarecido ao
afirmar em seu artigo 39: “A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação,
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva.” (BRASIL, 1996, art.39).
Pensando na formação para a vida, necessita‐se superar obstáculos para uma
compreensão mais abrangente dos alunos. Para que isto aconteça é preciso conhecer a
dificuldades a ser enfrentar, e uma das contribuições é através de pesquisas bibliográficas.
De acordo com Gil (2012, p.50) “[...] pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que
poderia pesquisar diretamente. [...] A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos
históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos senão com base em
dados secundários”.
Dentre os alunos inseridos no ambiente de ensino‐aprendizagem devemos observar seu
comportamento e atitudes como meio de conhecê‐los, como diz Dyo (2001), apresentar pesquisa
observacional é aquela onde o autor analisa, estuda, averigua situações verídicas, mas, difíceis de serem
explicadas em uma pesquisa de campo com um questionário, ou até mesmo, de serem encontradas em
pesquisas bibliográficas.

O entendimento leva o estudante à compreensão mais tolerante em meio à sociedade em
que está inserido, por meio do aprendizado da matemática, física, português, literatura, história,
química entre outras disciplinas estudada no ensino EJA, PROEJA ou no médio regular. Os alunos
sairão da escola com conhecimentos a mais adquirida durante os estudos, ou seja, com a mente
mais aberta. Eles entraram ou vão caminhar na sociedade e no ambiente em que vivem, de forma
positiva, uma vez que já estão com um novo perfil e uma nova consciência.
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PROEJA NO IFRR
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR Campus Boa
Vista possui uma estrutura que possibilita o andamento da atividade, por exemplo, a biblioteca
possui um acervo atualizado em todas as ciências, periódicos científicos na base de dados da
CAPES e outras diversas fontes de estudo, assim oferece auxilio aos que a utilizam para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão. O IFRR oferece à comunidade os Cursos Técnicos
Subsequentes, Cursos Superiores, Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Cursos de Pós‐
graduação e Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade EJA, este último é a
modalidade de ensino que se pretende empregar como fonte para construir a pesquisa. Com
essa infraestrutura que a instituição oferece, viabiliza a execução de pesquisa em várias áreas de
estudo.
Atualmente o IFRR oferece a modalidade de ensino PROEJA – Programa de Integração da
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Assim,
com os estudantes inseridos nessa modalidade pode se esperar profissionais capacitados e com
novo perfil profissional e social adquirido durante a sua formação. A educação matemática é uma
escolha como opção para investigação do quanto pode contribuir durante e após a formação.
Analisada nos dias atuais, a matemática é uma das disciplinas importantes para o
desenvolvimento igualitário e profissional dos estudantes deste sistema de formação, apesar de
o conteúdo não ser valorizado por eles, mesmo assim, os alunos reconhecem sua importância.
A integração da EJA com a educação profissional é colocada como objetivo do Plano
Nacional de Educação lançando pelo MEC em 2001, mas a decisão governamental e a
institucionalização veio com o Decreto nº 5478 de junho de 2005, que criou o Programa de
Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino Médio na Modalidade de
Educação de Jovens e Adulto – PROEJA, tendo como base as instituições da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL,2006).
Quando falamos de identidade, nos encontramos com alguns alunos que são de etnias
regionais no Estado de Roraima, por ter quase 10% (dez por cento) de sua população indígena,
conforme dados do IBGE, quando deparamos com eles que pertencem a essas comunidades de
povos tradicionais, mesmo morando na cidade e também na comunidade, eles têm objetivo de
se profissionalizar, pelo fato de poder ajudar a comunidade onde moram, e estimular seus filhos,
amigos e parentes a estudarem. Em outros casos há alunos que nunca entraram no mercado de
trabalho por falta de capacitação somando com ausência da educação básica.
Enfim, diante da pluralidade de identidade dos alunos que participam da modalidade
PROEJA no IFRR, há uma nova identidade sendo construída ou um novo perfil que os cursos
profissionalizantes têm contribuído para a vida dos mesmos, e dentro desse campo necessitamos
abordar qual o papel que Educação a Matemática e suas tecnologias têm desempenhado para
essa modificação.
Esta área de estudo é desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Roraima – IFRR, para contribuições de estudos e debates sobre a educação matemática e a
modalidade de Profissionalização e Educação de Jovens e Adultos implementada pela Rede IFRR,
ouvindo preferencialmente docentes e discentes que fazem parte dessa modalidade.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Iniciou‐se o trabalho com pesquisa bibliográfica, para um nivelamento com a linha de
pesquisa local e desenvolvimento da atividade em questão. Buscando assim o que já foi
produzido sobre o ensino da matemática, e que papel ela vem desempenhando para construção
de identidade durante a profissionalização e qualificação dos alunos PROEJA ao longo da história
da educação profissionalizante em outros Estados Brasileiros, fazendo assim uma análise
comparativa para melhor compreensão da realidade local dos alunos PROEJA‐ IFRR.
O método posterior às pesquisas bibliográficas é realizar uma pesquisa de campo, coleta
de dados por meio de aplicação de questionários, da qual delimitamos para pesquisa qualitativa
e quantitativa com alunos, e professores que estudam, pesquisam e trabalham com o ensino da
matemática na modalidade PROEJA no IFRR. Nas pesquisas qualitativas teremos perguntas
reflexivas sobre a vida do aluno, antes, durante e pós‐conclusão do ensino, perguntas como:
Conte um pouco da sua vida até entrar no PROEJA‐IFRR, Fale da sua vivência durante o PROEJA
no Campus Boa Vista ‐ IFRR, Qual a sua opinião sobre a matemática para o seu desenvolvimento
profissional. Na pesquisa quantitativa com questões fechadas, para identificação dos alunos que
trabalham e os que estão desempregados, o número de entrevistados serão descritos
posteriormente, prevalecerão perguntas sobre matemática, medindo assim a importância e
papel que a mesma desempenha para construção da identidade profissional. Buscaremos no
banco de dados do IFRR, pra saber quantos alunos atualmente estudam na modalidade PROEJA.
Sobretudo o método de observação dos fenômenos com metodologia etnográfica
descrevendo assim a vida e o cotidiano do aluno dentro e fora da sala de aula.
Depois da pesquisa no banco de dados do IFRR, foi tirada uma amostragem dos alunos
para o estudo do objeto da investigação. Diante dessa amostragem, faremos uma divisão para o
estudo, como aplicação de questões fechadas, abertas para estudo de caso. As perguntas para os
professores terão o foco de questionar e interpretar como eles aplicam o estudo da matemática
na vida social e profissional dos alunos PROEJA. A população de alunos a ser estudada, será
maiores de 18 (dezoito) anos, e os professores a serem entrevistados serão aqueles que estão
ministrando aula para alunos do PROEJA a mais de dois módulos.
Os instrumentos utilizados, já exemplificados acima, serão aplicados a alunos que estão
na metade do primeiro ano, no ensino PROEJA, alunos intermediários, finalistas e egressos,
observando assim o desenvolvimento profissional através do uso da ciência exata já delimitada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vivemos em uma sociedade, onde cada ator social constrói sua própria identidade. Cada
profissional seja de qual raça, cor, e etnia for tem uma identidade própria. Segundo de Hall
(2011, p.07) que “as velhas identidades que, por tanto tempo estabilizaram o mundo social,
estão em declínio fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até
aqui visto como sendo um sujeito unificado”.
Devido ao Instituto Federal de Roraima Campus Boa Vista dispor de vários níveis de
ensino a pesquisa ficou delimitada a identificar quais as identidades profissionais construídas e
adquiridas durante os cursos técnicos de edificações, Informática na modalidade EJA e qual o
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papel que a matemática e suas tecnologias têm desempenhado para a construção dessa
identidade profissional, ou seja, na construção “identitária” dos alunos PROEJA – IFRR.
Ao chegar à instituição de ensino há um leque de identidades já existentes no caráter do
aluno. Observamos que no decorrer do curso profissionalizante os alunos constroem uma nova
identidade que o curso lhes proporciona e, há uma mudança no comportamento social e
profissional. Existem casos de alunos que entram no curso profissionalizante sem expectativa
profissional e quando observamos eles estão adequando‐se à proposta do curso, dai um novo
perfil surgindo, ou seja, construindo assim uma nova identidade. Castells, (1999, p.22) na sua
abordagem sobre o entendimento de identidade, de fato “entende‐se por identidade a fonte de
significado e experiência de um povo”.
Castells (1999, p.23) também fala sobre a construção de identidade que “Não é difícil
concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é
construída.” [...]. ”A construção de identidades vale‐se da matéria‐prima fornecida pela história,
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas,...”.
Na educação PROEJA com base no que foi abordado por Castells, estudaremos em etapas
posteriores, o significado e a experiência adquirida por aluno do IFRR, focando assim a
participação da matemática como peça fundamental para o desenvolvimento profissional de
cada aluno como ator social.
Visando uma maior valorização da matemática é de fundamental importância o ensino e a
compreensão do conteúdo, para o desenvolvimento profissional do aluno PROEJA, nos cursos
que delimitamos, além de despertar o raciocínio lógico, torna‐o mais apto à interpretação do
mundo em sua volta. Assim como as demais disciplinas estudadas, que são de fundamental
importância para a compreensão do mundo em que vivemos, o foco é Educação Matemática.
CONCLUSÃO
Neste trabalho, que contém resultados parciais, procurou‐se enriquecer por meio de uma
apreciação das produções científicas em meio acadêmico crescidas no contexto brasileiro, que é
muito importante como fonte para finalizar uma pesquisa acadêmica, identificando os pontos
positivos e negativos de modo a não prejudicar a atividade em andamento. O presente estudo
não pretendeu desprezar ou criticar as outras ciências existentes em meio aos estudos e nem
cursos, mas buscar identificar a influência da matemática na construção da identidade
profissional. Mesmo com algumas dificuldades na adaptação e aprendizagem das ciências exata,
tendo como base a matemática, o perfil dos alunos PROEJA vem mudando ao longo do tempo,
pois a sociedade brasileira com suas transformações econômicas proporcionou a construção
desse novo perfil.
A incorporação da matemática na vida social pode representar um avanço significativo em
termos de facilitar a carreira de um profissional qualquer. Pois, a educação matemática assume o
papel que vai além de conhecimentos teóricos, ou seja, contribui no desenvolvimento de
pensamentos críticos, comportamento em meio à sociedade.
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RESUMO
Este artigo ressalta elementos históricos e conceituais
das práticas curriculares, com ênfase na prática
profissional, também conhecida como Prática como
Componente Curricular (PCC) a partir da compreensão
da articulação das dimensões teóricas e práticas no
processo de formação. O aporte teórico‐científico para
estas discussões encontra‐se, alicerçado nos estudos de
Vázquez (1977), Silva (2007), Veiga (1989), Fonseca
(2005), Schmidt et al. (1999) e Pimenta e Lima (2010).

Nesse entendimento, buscou‐se delinear esse
referencial a partir da combinação de pesquisa
bibliográfica e documental, com o intuito de subsidiar as
discussões das práticas curriculares na formação
docente. Como resultados desta pesquisa, os cursos de
formação devem primar por práticas pedagógicas que
incitem aos futuros professores a mobilização de
saberes e experiências formativas como possibilidade de
transformação social.

PALAVRAS‐CHAVE: Práticas como Componente Curricular. Formação Docente. Licenciatura. Práxis.

PRACTICE AS A COMPONENT IN CURRICULUM DEGREE COURSES: UNDERSTANDING THE
ORGANISATION OF THE DIMENSIONS THEORY AND PRACTICE IN VOCATIONAL TRAINING
ABSTRACT
This article highlights the historical and conceptual
curriculum practices, with an emphasis on professional
practice, also known as Practical as Component Course
(PCC) from the understanding of the articulation of the
theoretical and practical dimensions in the training
process. The theoretical and scientific contribution to
these discussions is, based on studies by Vazquez (1977),
Silva (2007), Veiga (1989), Fonseca (2005), Schmidt et al.
(1999) and Pimenta & Lima (2010). In this
understanding, we attempted to outline this framework

from the combination of literature and documents, in
order to support the discussions of curricular practices
in teacher education. As a result of this research, the
training courses should excel in teaching practices that
incite to future teachers to mobilize knowledge and
formative experiences as a possibility of social
transformation.

KEY‐WORDS: Practices as Component Course. Teacher Training. Degree. Praxis.
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A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NOS CURSOS DE LICENCIATURA:
COMPREENDENDO A ARTICULAÇÃO DAS DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS NA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INTRODUÇÃO

Os cursos de formação de professores têm sido alvo de inúmeros estudos,
intensificados nos últimos anos, devido os diversos entraves que vêm dificultando a
efetivação de mudanças e propostas inovadoras que pudessem viabilizar uma
compreensão melhor de escola e conhecimento educacional, a busca de articulação
teoria e prática, a integração em diferentes tempos e espaços, a relação de conteúdos
específicos e conteúdos pedagógicos e valorização das diversas instâncias no processo
de formação docente.
Essa reflexão está diretamente ligada à realidade escolar, em que a prática
pedagógica do professor, muitas vezes, reproduz o conhecimento de forma
descontextualizada em relação à realidade do aluno.
Para combater essa realidade, os cursos de formação de professores
devem priorizar um projeto pedagógico que favoreça a articulação entre teoria e
prática, de forma contextualizada e inserida ao longo do curso, para que as ações
pedagógicas sejam marcadas por processos reflexivos entre todos envolvidos, quando
estes examinarem, discutirem e avaliarem criticamente os diferentes aspectos teórico‐
metodológicos.
Dessa maneira, o currículo é um instrumento imprescindível para
compreender de que prática pedagógica está se falando, já que este apresenta uma
relação estreita com a atividade docente. É um instrumento de formação, com um
propósito bem definido de dupla face: a das intenções e a da realidade, portanto,
currículo também é um “complexo cultural” (MACEDO, 2007) que envolve diferentes
atores da cena educacional.
Como expressão máxima da ação do currículo a prática pedagógica ganha
papel de destaque por se configurar em um articulador das dimensões teóricas e
práticas no processo de formação docente, agregando as diversas atividades expressas
nos projetos pedagógicos de cursos.
O artigo discute a partir de Silva (2007) e diferentes documentos legais um
pouco dos elementos históricos que deu origem as práticas curriculares, com ênfase na
prática profissional, também conhecida como Prática como Componente Curricular
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(PCC), bem como as suas conceituações em diferentes momentos, evidenciando o
espaço que estas práticas ocupam no cenário curricular e como articulam as
dimensões teóricas e práticas no processo de formação profissional. Também aponta
elementos das dimensões teóricas e práticas em diferentes perspectivas de prática
pedagógica a partir dos estudos de Vázquez (1977), Veiga (1989), Fonseca (2005),
Schmidt et al. (1999) e Pimenta e Lima (2010).
xxxxxxx

MATERIAIS E MÉTODO

Para a realização desta pesquisa foram utilizados a pesquisa bibliográfica e
análise documental. A pesquisa bibliográfica permitiu fundamentar o trabalho a partir
de material publicado com a temática em questão, constituído basicamente por livros,
artigos em periódicos, dissertações, teses, anais de eventos científicos e informações
disponibilizadas pela internet.
Na pesquisa documental, foram analisados os conteúdos destes
documentos que contemplam a PCC por apresentar informações sólidas, além de
fornecer um suporte maior para o aprofundamento do objeto de estudo. Visto que,
como apontam Lüdke e André (2005), os documentos, que podem ser leis, pareceres,
normas, etc., constituem‐se fonte rica de informação e de extremo valor na
abordagem qualitativa. Tais documentos foram coletados em endereços eletrônicos
governamentais, em obras impressas e em publicação eletrônica de periódicos
especializados. A análise documental consistiu na revisão dos documentos do
Conselho Nacional de Educação (Parecer do CNE/CP 009/2001 de 8.05.2001;
Resolução CNE/CP 1, de 18.02.2002 e Resolução do CNE/CP 2, de 19.02.2002) e de
outros documentos orientadores que estruturam a PCC no Ensino Superior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A prática profissional, como componente curricular nos cursos de formação
de professor, vem sofrendo modificações de acordo com diferentes momentos
históricos do processo de formação, intensificando‐se nos anos de 1990.
Para Silva (2007), a partir da década de 1930, até a última década do século
XX, ocorre variação do conceito de prática profissional vinculada às mudanças de
legislação dos cursos.
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Em 1930, a prática profissional foi apontada como disciplina a ser realizada
nas escolas regulares, visando à aquisição de técnicas metodológicas e métodos de
ensino, com duração de uma semana e meia, caracterizando essa prática como estágio
de ensino.
Destaca‐se, entretanto, que essa estrutura não acontecia no mesmo
formato em todos os estados brasileiros. Segundo Silva (2007), no Ceará, a prática
profissional ou Estágio de Ensino acontecia de maneira obrigatória, uma vez por
semana. No Maranhão, essa disciplina correspondia à forma de regência, aulas‐
modelos, preparação e crítica de planos de aula, trabalhos de escrituração e
administração escolar, organização de testes e excursões. Como disciplina de cunho
teórico, contemplava Didática e Metodologia Geral e Especial.
Somente em 1946, o Decreto‐Lei nº 8.530/46 acabou com essa
diferenciação da formação de professores, dividindo o ensino normal em dois ciclos: o
primeiro, de nível secundário, com duração de quatro anos, voltado a formar
professores para atuar nas primeiras séries do Ensino Primário (atual Ensino
Fundamental); e o segundo direcionado à formação de professores de nível colegial,
com duração de três anos. A prática profissional foi transformada na disciplina Didática
e Prática de Ensino.
Em 1970, a Lei do Ensino nº 5.692/71 (BRASIL, 1978), que tratava sobre o
ensino de 1º e 2º graus, transformou o Ensino Normal de nível médio em uma das
habilitações do então 2º Grau, de caráter profissionalizante obrigatório. A prática
profissional recebeu a denominação de Prática de Ensino, considerada posteriormente
como Estágio Supervisionado. Silva (2007), ao analisar esse formato regulamentado
pelo Parecer nº 349/72 do CFE, afirma a relação explícita entre Didática, entendida
como teoria prescrita da prática e o Estágio Supervisionado, entendido como sendo a
prática.
Observa‐se que a prática profissional sempre manteve uma relação de
proximidade com o Estágio Supervisionado, sendo, até mesmo, confundida com seus
sinônimos.
Nos anos de 1980, os professores articulam dois movimentos ancorados
pela ANPED e pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES): a revitalização do Ensino Normal e a reformulação dos Cursos de Pedagogia.
O que resultou na publicação da Lei nº 7.044/82.

No final da década de 1990, no auge das discussões sobre currículo, a
prática profissional surge como componente curricular, inicialmente nas DCN’s para a
Formação de Professores, amparada por diferentes ordenamentos legais, como
resoluções e pareceres e, posteriormente, estendeu‐se para a Educação Profissional de
nível técnico e tecnológico.
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Segundo as DCN´s, o emprego da expressão prática profissional é
pertinente por se constituir em componente curricular articulador das dimensões
teóricas e práticas do processo de formação inicial, agregando as atividades de
pesquisa, extensão e ensino desde o início do curso de formação.
Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê‐la
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos
de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a
atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se
exercita a atividade profissional (BRASIL, 2001, p.23).

Entretanto, as próprias DCN’s dicotomizam essas dimensões teóricas e
práticas, especialmente os Pareceres CNE/CP nº 9/01 e nº 28/01, que fundamentam as
Resoluções CNE/CP nº 1/02 e nº 2/02 as quais instituem a duração e a carga horária
dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
Educação Básica em nível superior. Na distribuição da carga horária, são evidenciadas:
I ‐ 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso;
II ‐ 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do
início da segunda metade do curso;
III ‐ 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de
natureza científico‐cultural;
IV ‐ 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico‐
científico‐culturais (BRASIL, 2002).

Como se pode observar, a prática como componente curricular, encontra‐
se com uma carga horária de 400 horas mínimas, em que a mesma é dedicada ao
projeto de ação pedagógica por parte dos alunos, em atuações no campo de trabalho
do professor. Por sua vez, o Parecer CNE/CP nº 28/2001, ao justificar a carga horária
dedicada à prática num valor superior ao prescrito pela Lei 9394/96, estabelece que
apenas as 300 (trezentas) horas mínimas, dedicadas à prática de ensino, não serão
suficientes para comportar todas as exigências da formação, segundo os novos
parâmetros, em especial a associação entre teoria e prática. Sobre este ponto, o
Parecer enuncia:
Assim, há que se distinguir, de um lado, a prática como componente
curricular e, de outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório definidos
em lei. A primeira é mais abrangente: contempla os dispositivos legais e vai
além deles. A prática como componente curricular é, pois, uma prática que
produz algo no âmbito do ensino [...] É fundamental que haja tempo e
espaço para a prática, como componente curricular, desde o início do curso
[...] (BRASIL, 2001, p.9).

Dessa forma, pode‐se compreender a ampliação de 300 horas para 800
horas, distribuídas em 400 horas de prática como componente curricular, vivenciadas
ao longo do curso e 400 horas de estágio curricular supervisionado, a partir do início
da segunda metade do curso, como um marco na área de formação de professores.
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Portanto, a prática como componente curricular, segundo o Parecer
CNE/CES nº 15/05 (BRASIL, 2005, p. 3), “é o conjunto de atividades formativas que
proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de
procedimentos próprios ao exercício da docência”. No âmbito do ensino, os
conhecimentos, as competências e as habilidades são adquiridas nas diversas
atividades formativas que compõem o currículo do curso.
Apesar dessas orientações, Silva (2007) afirma que a dicotomia
teoria/prática persiste por razões ideológicas e políticas. Ainda segundo a autora, “no
discurso, evidencia‐se a unidade entre teoria e prática, mas os instrumentos legais e
técnicos (pareceres e resoluções) fazem essa separação ao estabelecerem tempos
diferentes para [...] a prática profissional” (p. 287).
Cabe ressaltar que a ampliação dada à prática como componente curricular
é um processo histórico que, ao longo dos anos, sempre teve uma intensa relação com
a Didática e os Estágios Curriculares, garantindo sua ampliação conceitual no campo da
educação.
É nesse sentido que a Prática Profissional foi definida pela Resolução
CNE/CP nº 1/02, em articulação intrínseca com o Estágio Supervisionado e as
atividades acadêmicas, como eixo articulador das dimensões teóricas e práticas para
atuar na formação da identidade do professor como educador, o qual transcende a
sala de aula para o ambiente escolar.
Para melhor compreender a prática pedagógica em discussão, é necessário
elucidar o sentido dos termos “prática” e “práxis”. A prática tem o sentido de agir,
realizar, fazer. Na atividade prática
O sujeito age sobre uma matéria que existe independente de sua
consciência e das diversas operações ou manipulações exigidas para a sua
transformação. A transformação dessa matéria – sobretudo o trabalho
humano – exige uma série de atos físicos, corpóreos, sem os quais não se
poderia levar a cabo a alteração ou destruição de certas propriedades para
tornar possível o aparecimento de um novo objeto, com novas propriedades
(VÁZQUEZ, 1977, p. 193).

Nessa perspectiva, o homem comum só concebe a prática como prática‐
utilitária, a qual ele usa para satisfazer as necessidades imediatas da vida cotidiana. Já
a práxis é definida pelo mesmo autor como “[...] a atividade humana que produz
objetos, sem que por outro lado essa atividade seja concebida com o caráter
estritamente utilitário, que se infere do prático na linguagem comum” (Vázquez, 1977,
p. 5).
A práxis tem um caráter consciente e intencional, pois nela o homem
compreende a racionalidade da prática, ou seja, trata‐se de uma prática dirigida por
finalidades que são produtos da consciência. A natureza da prática humana está
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

imbricada no pensamento humano. Logo, a práxis é “[...] a atividade humana
transformadora da realidade natural e humana” (Vázquez, 1977, p. 32).
A concepção dialética concebe essa relação entre teoria e prática como
conflito e tensão e não como ajuste entre elas. Para compreender essa inter‐relação
dialética, Gamboa (2007) nos fala de duas condições a qual se deve estar atentos. A
segunda condição faz referência à necessidade de articular teoria e prática com
contextos interpretativos mais amplos, isto é, tanto a prática como as teorias sobre
essa prática não podem ser entendidas separadas ou isoladas em si mesmas.
Toda prática está inserida no contexto maior da ação histórica da
humanidade que busca e constrói um novo projeto e produz uma nova
realidade. Toda prática tem um sentido social e histórico. Daí porque uma
prática ou uma teoria sobre uma determinada prática se insere num
movimento e numa inter‐relação de forças e tensões em que se constitui na
antítese da outra; uma nega a outra e vice‐versa (princípio da negação da
negação), porque estão inseridas num projeto longo, numa cadeia de ações
e reações de caráter social e histórico (GAMBOA, 2007, p. 47‐48).

Assim, a prática pedagógica é uma forma específica da práxis; é uma
dimensão da prática social dirigida por objetivos, finalidades e conhecimentos,
vinculada à prática social mais ampla. Do mesmo modo que é um pressuposto
importante da formação de professores, tornando‐se elemento decisivo na dinâmica
dos espaços educativos. A prática pedagógica é, na visão de Fonseca (2005, p. 216):
Uma prática social, histórica e culturalmente produzida. Abrangem os
diferentes aspectos da ação escolar, desde a ação docente, as atividades de
sala de aula como o trabalho coletivo, a gestão da escola, as relações com a
comunidade, enfim, abrange diferentes aspectos do projeto político‐
pedagógico da escola. A reflexão na e sobre a prática dos sujeitos na
dinâmica escolar potencializam as mudanças, as transformações das
práticas, de uma determinada cultura escolar. Trata‐se, portanto, de uma
concepção de prática pedagógica que pressupõe uma formação teórico‐
prática diferenciada, mais ampla e diversificada.

A práxis tem um caráter consciente e intencional, pois nela o homem
compreende a racionalidade da prática, ou seja, trata‐se de uma prática dirigida por
finalidades que são produtos da consciência. A natureza da prática humana está
imbricada no pensamento humano. Logo, a práxis é “[...] a atividade humana
transformadora da realidade natural e humana” (VÁZQUEZ, 1977, p. 32).
Do mesmo modo que é um pressuposto importante da formação de
professores, tornando‐se elemento decisivo na dinâmica dos espaços educativos. Em
outras palavras, a prática pedagógica não é um mero campo de aplicação de teorias.
Não se trata de reduzir tudo à prática, nem tampouco de desvalorizar a formação
teórica.
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Em Pimenta e Anastasiou (2004, p. 49) encontra‐se qual é o papel da teoria
no processo ensino‐aprendizagem:
[...] a teoria, além de seu poder formativo, dota os sujeitos de pontos de
vista variados sobre a ação contextualizada [...] Portanto, o papel da teoria é
oferecer aos professores perspectivas de análise para compreender os
contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como
profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir,
transformando‐o.

É nesse sentido que Veiga (1989) aponta a necessidade de se conhecer a
relação entre teoria e prática para distinguir duas perspectivas de práticas
pedagógicas: a repetitiva e acrítica (visão dicotômica) e a reflexiva e crítica (visão de
unidade).
A prática pedagógica repetitiva se caracteriza pela fragmentação,
rompimento da unidade teoria e prática, em que “não há preocupação em criar e nem
em produzir uma nova realidade – material e humana: há apenas o interesse em
ampliar o que já foi criado, tendo como base uma prática criadora pré‐existente”
(VEIGA, 1989 p. 18). Assim, no cotidiano da atividade docente, as ações parecem
acontecer sem reflexões caracterizadas pelo caráter mecânico e sem a burocracia
inerente à própria prática. Ao professor resta apenas repetir o processo prático
quantas vezes for exigido ou imitar uma ação. O professor não se reconhece na
atividade pedagógica, exercendo um papel de negação do saber como um sujeito
participativo e crítico na construção do conhecimento. Não há espaço para uma
análise crítica da prática pedagógica, pois esta se reduz a uma ação mecanicista e
ativista, que não questiona os seus fins pedagógicos e sociais.
Em contrapartida, a prática pedagógica reflexiva procura compreender a
realidade sobre a qual vai atuar, tendo como pontos de partida e chegada a prática
social. Para Schmidt et al. (1999, p. 23), “essa prática está marcada por uma opção
consciente, pelo desejo de renovação, transformação e mudanças, e pela busca e
implementação de novos valores que venham a dar uma nova direção à prática social”.
Nesse contexto, a prática pedagógica se caracteriza como fonte de
conhecimento e geradora de novos conhecimentos. A teoria traz como representação
a ideia de que ela se comprova na prática, permitindo uma relação dialetizada nas
contradições e imprevisibilidades que a realidade nos possibilita.

CONCLUSÃO

É importante compreender que a teoria e a prática são fundamentais para
a ação pedagógica do professor. Esta deve ser intencionalmente definida e
comprometida, pois a prática pedagógica pressupõe essa relação íntima da teoria com
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a prática, tendo em vista que o conhecimento ocorre no bojo do processo histórico e
coletivo da práxis.
Os cursos de formação de professores devem prever situações didáticas,
nas quais os futuros profissionais apliquem os conhecimentos apreendidos e
mobilizem outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências,
consciente tanto de sua missão histórica, como das condições objetivas de trabalho e
possibilidades de transformação social.
Após debruçar nessas discussões sobre as práticas curriculares, com ênfase
na PCC, acrescentamos a necessidade e o ensejo de uma continuação deste estudo
para ampliação e melhor compreensão dessa temática, tendo em vista os diferentes
contextos em que estas são desenvolvidas. Na intenção de compartilhar as
particularidades e as diferentes experiências, enfatizando características e
especificidades de cada curso de licenciatura, de modo a evitar qualquer tipo de
generalização ou reprodução de sistematização de tais práticas.
Em relação a esta realidade, despertamos para o interesse em desenvolver
a parte empírica deste trabalho investigando as práticas curriculares, em especial a
PCC, nos Cursos de Licenciatura em Educação Física por entender que essa temática
necessita de maior atenção nos debates acadêmicos‐profissionais, devido a
necessidade de construir um perfil delineado para a intervenção educativa e
pedagógica na escola.
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RESUMO
O estudo buscou identificar por meio de uma revisão
integrativa da literatura as dificuldades para avaliação
da aprendizagem em ambientes virtuais, descrever as
estratégias imputadas em favor da transposição das
dificuldades para avaliar a aprendizagem em ambientes
virtuais, discutir as implicações dos achados produzidos
pelo estudo em tela e, por fim, propor bases de
conhecimento para a implementação e fortalecimento
de ações e estratégias para o desenvolvimento da
avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais.
Tratou‐se de uma revisão integrativa da literatura,
ocorrida entre os meses de junho à outubro de 2013,
que alcançou uma amostra de 21 artigos, indexados em

diversas bases de dados. O estudo apontou que há uma
extrema necessidade de preparo para desenvolver a
avaliação da aprendizagem online, em seu caráter
dinâmico e processual, sobretudo, formativo, levando
em conta elementos para além do objetivo, ou seja,
compreendendo o ser humano em sua relação com o
outro, com o meio onde se produz o conhecimento e
consigo mesmo.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação à distância, Avaliação da aprendizagem, Ensino.

EVALUATION OF LEARNING IN VIRTUAL ENVIRONMENTS: LIMITS AND POTENTIAL
ABSTRACT
The study sought to identify through an integrative
literature review to the difficulties of learning in virtual
environments , describe the strategies entered in favor
of transposition of the difficulty in assessing learning in
virtual environments , discuss the implications of the
findings produced by the study on canvas and finally ,
propose knowledge bases for the implementation and
strengthening of actions and strategies for the
development of learning assessment in virtual
environments . It was an integrative literature review ,

which took place between the months of June to
October 2013, which reached a sample of 21 articles
indexed in several databases . The study found that
there is a dire need to develop the staging evaluation of
online learning in its dynamic and procedural character,
especially formative , taking into account factors beyond
the goal, ie comprising the human being in its
relationship with the other, with the environment where
the knowledge is produced and himself .

KEY‐WORDS: Distance education, Assessment of Learning, Teaching.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS: LIMITES E POTENCIALIDADES

INTRODUÇÃO
Nos descaminhos entre o que vivenciamos nas salas de aula presencial e do que tentamos
praticar em nossa incipiente prática na educação a distância, nasceu o que chamamos aqui de
motivação para a realização deste estudo, que embora não traga em si originalidade, retoma no
cenário da educação um problema cristalizado em nosso cotidiano, e que em seu horizonte de
preocupações descortina importantes lacunas, caminhos estes que nos intrometemos enveredar
por meio desta pesquisa de revisão integrativa da literatura.
Assim, levando em conta a emergência dessa abordagem no contexto da EaD – Educação
a Distância, partimos do pressuposto de que ainda existem grandes desafios na perspectiva da
transposição de um modelo de educação historicamente cristalizado em nossa cultura docente,
mas que já da pista de que sem uma mudança nesse fazer não conseguiremos comungar com um
paradigma onde a autonomia e dialogicidade, atreladas a interação e colaboração podem
predispor uma abordagem extremamente favorável à avaliação.
Diante o exposto, nos debruçamos no estudo em tela sobre os seguintes objetivos:
1.
Identificar por meio de uma revisão integrativa da literatura as dificuldades para
avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais;
2.
Descrever as estratégias imputadas em favor da transposição das dificuldades para
avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais;
3.

Discutir as implicações dos achados produzidos pelo estudo em tela;

4.
Propor bases de conhecimento para a implementação e fortalecimento de ações e
estratégias para o desenvolvimento da avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais.
Elaborou‐se como questões que nortearam o estudo em tela:
1.
Quais as dificuldades para avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais a
literatura cientifica tem apontado?
2.
Quais estratégias imputadas em favor da transposição das dificuldades para
avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais tem sido demonstradas na literatura científica?
3.
Quais as implicações dos achados produzidos pelo estudo em tela para reorientar
nosso fazer nessa etapa do processo de ensino‐aprendizagem?
O interesse pelo mesmo justifica‐se pela expressiva lacuna de conhecimento existente a
respeito das interfaces da avaliação da aprendizagem na modalidade de ensino a distância,
embora caiba o ressalte de que no ensino presencial esta se configure como um objeto de estudo
relevantemente explorado por vários enfoques de tratamento.
Para Hoffmann (1993, p.13) “a avaliação pode ser entendida como uma atividade
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constante do professor que segue passo a passo o processo de ensino‐ aprendizagem”.
No contexto da EAD, o que se percebe é que tentativas de adaptar determinados
instrumentos do ensino presencial com vistas a avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais,
tem levantado inúmeras indagações, principalmente, a respeito de sua efetividade, por isso um
estudo como o que se propõem torna‐se relevante, por ser possível elencar bases de
conhecimento a respeito de uma prática que ainda se mostra tímida e incipiente.
Quanto às contribuições deste estudo, tem‐se na perspectiva da atuação do educador que
milita na tutoria em EaD online, reorientar a prática, com o acréscimo de uma base teórico –
metodológica a respeito da avaliação da aprendizagem na referida modalidade de ensino.
O estudo intencionou ainda contribuir com o ensino, apontando a necessidade de incluir
em tempo, nos currículos dos cursos superiores relacionados a educação, disciplinas e/ou
conteúdos sobre avaliação da aprendizagem na EaD online, para que estes consigam exercer uma
prática autônoma e transformadora e reorientar o processo de fazer no âmbito dessa prática.
Por fim, espera‐se também que os dados produzidos no estudo em tela possam
consubstanciar novos estudos relacionados ao objeto abordado, que certamente apontará
importantes lacunas, levando‐nos a necessidade de novas abordagens, pois o mesmo por si só
não se esgota nessa exploração.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata‐se de uma de revisão bibliográfica, do tipo integrativa, que ocorreu entre os meses
de janeiro e abril de 2014.
A revisão integrativa tem sido apontada por importantes autores como Souza, Silva e
Carvalho (2010, p.3) como sendo a mais ampla abordagem metodológica referente aos tipos de
revisões disponíveis no cenário da pesquisa, pois permite a inclusão de resultados de estudos
num panorama abrangente e representativo para uma compreensão completa do fenômeno
analisado, ademais, o método favorece a combinação dos dados da literatura teórica e empírica,
além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e
evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular.
Assim, a escolha do método de pesquisa se justifica pelo fato deste permitir a síntese de
múltiplos estudos publicados e possibilitar conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo, se constituindo, portanto, em um método valioso para os educadores, pois muitas vezes
os profissionais não dispõem de tempo suficiente para realizar a leitura de todo o conhecimento
científico existente e disponível a respeito de suas aspirações científicas.
O estudo busca identificar as dificuldades para avaliação da aprendizagem em ambientes
virtuais de cursos online, através de periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases de
dados das Bibliotecas Virtuais. Vale ressaltar, que lançaremos mão da consulta de fontes
secundárias como teses de doutorado, dissertações de mestrado de universidades que
disponibilizam também suas produções por meio de bibliotecas virtuais.
Para o desenvolvimento da revisão integrativa foram percorridas as seguintes etapas:
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identificação das variáveis, procedimento para busca na literatura e posteriormente amostragem,
categorização e avaliação dos estudos incluídos na revisão e, por conseguinte, apresentação e
interpretação dos resultados levantados.
Sobre os critérios de inclusão e exclusão, salientamos que somente foram incluídos
estudos que se encontram de acordo com os critérios de elegibilidade delimitados, a saber:
1.

Publicações nos idiomas: Português, inglês ou espanhol;

2.

Textos completos pautados com clareza do conteúdo abordado;

3.

Possuir aderência aos objetivos propostos;

4.

Publicações que se encontram entre os anos 2003 e 2013.

Seguiu‐se, portanto, a estratégia de busca por tema para facilitar o trabalho de pesquisa.
Os descritores e suas combinações por meio dos operadores booleanos (só para as bases que
acataram esse tipo de estratégia) sobre a temática foram:
•

Avaliação da aprendizagem;

•

Avalia da aprendizagem and educação à distância;

•

Avalia da aprendizagem and online;

Neste estudo foram utilizados os operadores booleanos: and e or. O uso de operadores
booleanos facilita a pesquisa nos sites de busca. Eles são conectores que tem como objetivo
definir para o sistema de busca a combinação que deve ser feita entre os termos ou expressão de
uma pesquisa, para restringi‐la ou ampliá‐la com a finalidade de obter resultados mais precisos
(OLIVEIRA, 2009).
As variáveis relacionadas às publicações foram: Fonte (base de dados); Ano de publicação;
Periódico; Tipo de publicação; Delineamento e variável de interesse relacionada a resposta do
nosso problema de estudo, ou seja, aspectos existentes na literatura que permite a compreensão
de como ocorre a avaliação da aprendizagem em ambientes virtuais de cursos online.
Para operacionalizar a coleta utilizamos um quadro com janelas para registro e
organização das variáveis supramencionadas.
No que se refere ao processo de operacionalização dos dados obtidos, obedecemos as
seguintes etapas: ordenação do material (artigos na íntegra e resumos expandidos), precedido de
classificação e análise final.
Desse modo, a ordenação dos dados ocorreram após releituras sucessivas de todo o
material identificado nas bases de dados, sendo os resultados apresentados na estrutura a ser
desenvolvida intitulada “resultados e discussão” sob forma de quadro.
Para tratamento e análise dos resultados, lançamos mão de algumas das técnicas de
análise da proposição de análise de conteúdo de Bardin (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Com base nos objetivos da pesquisa, nossa amostra foi constituída por 21 artigos,
indexados em diversas bases de dados e com base na análise realizada por meio destes, pode‐se
perceber que os artigos que compuseram a mostra dessa revisão integrativa da literatura,
compreendem os anos de 2000 e 2013, contudo, demostrando uma maior incidência no ano de
2013 (45%).
Tal realidade nos possibilita inferir que a avaliação da aprendizagem online tem sido um
tema relevantemente explorado no universo da pesquisa científica, haja vista a urgente
necessidade de romper frontalmente com o modelo tradicional de avaliação, por vezes,
reproduzidos nesses espaços de aprendizagem.
Outro dado importante evidenciado nos resultados acima refere‐se a incipiente
disseminação da produção nacional em outros idiomas, excetuando o espanhol que foi a única
língua onde se obteve três artigos publicados.
Cabe o ressalte de que se realizou a pesquisa em bases de dados internacionais com
descritores nas línguas vernáculas destas mesmas, contudo, não se obteve resultados, apenas os
já supracitados artigos em espanhol. Ainda assim, as informações consolidadas por meio dos 21
artigos científicos captados pela estratégia de busca descrita para o desenvolvimento desta
revisão integrativa nos proporcionou valiosas informações que de certo apontaram novas
estratégias para reorientar nossa prática avaliativa em ambientes virtuais de aprendizagem.
Também nos chamou atenção quanto aos resultados disponibilizados, a formação das
autorias relacionadas com os 21 artigos científicos, em suma, da área de educação.
Já por meio do Quadro 1, apresentamos uma amostra representativa dos elementos das
variáveis de interesse do estudo, a saber, dificuldades relatada pelos pesquisadores das obras
analisadas para avaliar da A aprendizagem em ambientes virtuais e as estratégias imputadas em
favor da transposição das dificuldades para avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais.

Quadro 1 – Apresentação dos Resultados do estudo quanto as variáveis de interesse
Referência da Obra

Dificuldades

PÉREZ CERVANTES, MÓNICA LUZ;  Dificuldades
técnico
–
SAKER, ANUAR FRANCISCO. (Instituto operacionais
do
professor
de Educación abierta y a distancia, quando da implementação das
Colombia). Importancia del uso de las atividades
o
que,
por
plataformas virtuales en la formación conseguinte,
limitou
na
superior para favorecer el cambio de experiência
explorada
pelo
actitud hacia las TIC. Estudio de caso: estudo as possibilidades de
Universidad del Magdalena, Colombia. melhor avaliar o aluno.
RIEE. Revista Iberoamericana de
Evaluación Educativa, 2013
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Oferta de oficinas
capacitação docente.

para
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VOSGERAU,
Dilmeire
Sant'Anna
Ramos. Avaliação de aprendizagem
em educação online. Educ. Soc.,
Campinas , v. 27, n. 97, Dec. 2006.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S0101‐
73302006000400017&lng=en&nrm=is
o>.
access
on
23
Sept.
2013.http://dx.doi.org/10.1590/S0101
73302006000400017.


Revela um panorama
complexo na perspectiva de
atuação do docente que precisa
imergir em sua prática na
educação online e chama
atenção para aplicação de
práticas do ensino presencial na
avaliação online o que leva, por
vezes, uma pormenorização das
possibilidades
dentro
da
modalidade.



Traz subsídios para referendar
um novo olhar para a prática
da avaliação a distância.

AMORIM, Joni de Almeida. Aula
multimídia
com
aprendizagem
significativa: o modelo de referência
amas Revista iberoamericana de
educación, 2011.


Traz para a cena do
professor a realidade dura das
salas de aula presencial que por
não ser transpostas dificulta as
iniciativas na ead.



ANDRIOLA, W. B;
Sistematização da
aprendizagem


Não permite contemplar
a diversidade explicitada nos
perfis das turmas analisadas,
portanto, algumas experiências
ficam de fora nesse formato.



O
modelo
proposto
compartilha particularidades
que quando exploradas em
determinados projetos da ead
podem contribuir ricamente
com
a
avaliação
da
aprendizagem.
Rever os projetos com vistas
ao maior aproveitamento das
ferramentas utilizadas para
avaliação da aprendizagem.

SANTOS, J. F. S. Avaliação no Ensino a
Distância. Revista Iberoamericana de
Educación. 2013


A
exigência
da
presencialidade na avaliação
como um fator de fragilidade e
desconfiança.



MAZIEIRO, B. V. SAO: sistemas de
avaliação on‐line em instituições
educacionais. Faculdade de Ciências e
Letras ‐ Campus de Araraquara. 2013


O software testado por
meio do estudo analisado ainda
precisa de uma análise, pois
alguns
pontos
deficientes
acarretará o desapontamento do
usuário e trará muitos problemas
para o desenvolvedor.

A necessidade de que
haja uma preocupação em utilizar
a avaliação como estratégia
pedagógica,
e
não
como
instrumento de verificação da
aprendizagem.





Utilizar a avaliação como
estratégia pedagógica, e não
como
instrumento
de
verificação da aprendizagem.


O persistente foco no
resultado final da produção do
aluno que impossibilita ter a
visão de processo e continuidade



Para o desenvolvimento de
cursos
online
problematizadores
e
dialógicos, a interação mútua

LOUREIRO, R.
avaliação da

em comunidades organizadas no
ciberespaço. Revista Iberoamericana
de Educación. 2013

CALDEIRA, A. C. M Avaliação da
aprendizagem em meios digitais:
novos contextos. Revista da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
São Paulo. 2004.
PRIMO, Alex. Avaliação em processos
de educação problematizadora online.
In: Marco Silva; Edméa Santos. (Org.).
Avaliação

da

aprendizagem

em
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Reforçar os pontos fortes
baseados
na
autonomia,
autodidaxia,
pesquisa
e
autoria,
competências
importantes na formação de
um
indivíduo
crítico
e
consciente.
O software testado por meio
do
estudo
analisado
apresentou
um
grande
potencial em termos de
avaliação
formativa
e
somativa.
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educação online. São Paulo: Loyola,
2006, v., p. 38‐49.

da sua aprendizagem.

deve ser valorizada e o
trabalho autoral e cooperativo
dos alunos
fomentado.


A
dependência
das
estratégias
imputadas
pelo
professor por vezes, deixa o
aluno em prejuízo no seu
desenvolvimento quando não
respeita
o
ritmo
dessa
aprendizagem.

Ausência
de
metodologias de avaliação que
contemplem as especificidades
das distintas modalidades de
aprendizagem a distância e que
forneçam subsídios para revisão e
adequação dos cursos.



O controle da aprendizagem é
uma estratégia que o professor
pode utilizar com a ajuda do
ambiente de avaliação.



OTSUKA, J. L.; Heloísa Vieira da
ROCHA, H. V. Avaliação formativa em
ambientes de EaD. XIII Simpósio
Brasileiro de Informática na Educação
– SBIE – UNISINOS 2002.


Os dados ainda são
incipiente no sentido de apontar
limitações na experiência da
TELEDUC na perspectiva da
avaliação da aprendizagem.



SCHLEMMER, E. FAGUNDES, L. C Uma
Proposta Para Avaliação De Ambientes
Virtuais
De
Aprendizagem
Na
Sociedade
Em
Rede.
Revista
Informática na Educação: Teoria &
Prática. São Paulo. 2000.


Sobrecarga de tarefas
para
os
formadores
e,
consequentemente, um alto
custo de implantação.



MORAN, J. M. O que aprendi sobre
avaliação em cursos semi‐presenciais.
(Orgs). Avaliação da Aprendizagem em
Educação Online. São



Dificuldade de se monitorar
o plágio.



Em face de interesses,
objetivos
e
ambientes
diversificados e complexos,
são necessários estudos que
avaliem quais as propostas
pedagógicas
que
são
adequadas
às
distintas
necessidades dos provedores e
usuários, tomando como foco
as potencialidades e limitações
dos recursos tecnológicos;
Prover suporte adaptativo à
filtragem de registros de
sessões de bate‐papo foram
bem promissores e são
importantes indicativos sobre
a viabilidade do uso desta
tecnologia para prover um
suporte efetivo e flexível à
avaliação
formativa
no
ambiente TELEDUC
Prover suporte adaptativo à
filtragem de registros de
sessões de bate‐papo foram
bem promissores e são
importantes indicativos sobre
a viabilidade do uso desta
tecnologia para prover um
suporte efetivo e flexível à
avaliação
formativa
no
ambiente TELEDUC.
Utilizar
ferramentas
que
tragam demonstrativos da
frequência e participação dos
alunos.

BASSANI, P. S. Análise das interações  Dificuldade de se incorporar na
em
ambientes
virtuais
de lógica institucional dos desafios



PRATA, D. N. Estratégias para o
Desenvolvimento de um Framework
deAvaliação da Aprendizagem a
Distância. XIV Simpósio Brasileiro de
Informática na Educação – NCE ‐ IM /
UFRJ 2003
LAGUARDIA, L. PORTELA, M. C.
MURAT, M. Vasconcellos. Avaliação
em
ambientes
virtuais
de
aprendizagem. Rev. Educação e
Pesquisa, São Paulo, v.33, n.3, p. 513‐
530, set./dez. 2007.

Paulo: Loyola, 2006.
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currículo de cada curso, o
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aprendizagem: uma possibilidade para
avaliação da aprendizagem em EAD.
Rev.
novas
tecnologias
na
educação.2006.

do trabalho com a ead,
sobretudo, na perspectiva da
avaliação.

LISBOA,
S.
E.
Avaliação
da
aprendizagem em ambientes online: o
contributo das tecnologias WEB 2.0.
Anais da IV Conferencia de TICs na
Educação. Londrina. 2013.


Algumas
ferramentas
ainda
necessitam
ser
aprimoradas para que de fato
situações
de
aprendizagem
propostas
consigam
ser
avaliadas.
 Enfoque ainda restritivo no
rendimento escolar.





Propõe novos olhares para a
prática
pedagógica
na
perspectiva interdisciplinar.


A
dependência
das
estratégias
imputadas
pelo
professor por vezes, deixa o
aluno em prejuízo no seu
desenvolvimento quando não
respeita
o
ritmo
dessa
aprendizagem.



O controle da aprendizagem é
uma estratégia que o professor
pode utilizar com a ajuda do
ambiente de avaliação.

GOMES. M. J.; Problemáticas da
avaliação em educação online. Anais
da IV Conferencia de TICs na
Educação. Londrina. 2013.
BERSCH, M. E Avaliação da
aprendizagem em educação a
distância online. Porto Alegre. 2009.

tempo e as atividades de
presença física em sala de aula
e o tempo e as atividades de
aprendizagem conectadas, a
distância.
Fazer aderência a outras
plataformas
de
domínio
público que já apresentam
aprimoramentos
nesse
sentido.

Fonte: Elaboração própria, 2014.

Buscando um dialogo com os fragmentos utilizados para ilustrar as variáveis de interesse
do estudo em tela e concatenando‐os com os referenciais utilizados, podemos chegar a algumas
conclusões obvias, quais seja: que os estudos fundamentam‐se em grande parte na perspectiva
de uma aprendizagem autônoma, dialógica, de interação e colaboração mutua, elementos que
devem ser levado em conta na lógica avaliativa do professor.
Os resultados, vez ou outra também fazem menção aos descaminhos provocados pela
velha marca autoritária e arbitraria dos modelos de avaliação que ainda resistem em nossa
cultura e nesse caminho, apontam grandes desafios na perspectiva da redefinição da
aprendizagem e, por conseguinte, da avaliação.
Outro ponto relevante e bem recorrente nos resultados apresentados no quadro 1
referem‐se ao desespero das instituições de ensino para capacitar urgentemente seus docentes
para que de fato emerjam em uma prática significativa da EAD e não meramente reproduzam
modelos que outrora iluminaram nossas práticas.
CONCLUSÃO
A que conclusões chegamos com esta revisão integrativa da literatura?
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Que há uma extrema necessidade de preparo para desenvolver a avaliação da
aprendizagem online, em seu caráter dinâmico e processual, sobretudo, formativo, levando em
conta elementos para além do objetivo, ou seja, compreendendo o ser humano em sua relação
com o outro, com o meio onde se produz o conhecimento e consigo mesmo.
Que diversas são as estratégias que orientam uma prática avaliativa no ambiente de
aprendizagem online, permeada por ações que vão desde às práticas de debates por meio de
web conferências e chats, com vista a sínteses coletivas de conhecimento, até a implementação
de novas ferramentas de interação mutua como blogs e redes sociais, onde também se destaca
uma grande capacidade de enriquecimento no processo educacional em grupo.
Os resultados também apontam para a prevalência, ainda que diminuta, de uma forma de
avaliar a distância fragmentada, quantitativa e classificatória em sua vertente política e
pedagógica.
Por fim, infere‐se que uma das significativas preocupações dos educadores que militam
no ensino a distância, na perspectiva da avaliação da aprendizagem, ainda seja em relação a
objetividade e clareza dos critérios de à adequação dos instrumentos de avaliação que utilizam
cotidianamente em seu processo de trabalho.
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RESUMO
O artigo relata e avalia as experiências adquiridas na
execução de um projeto desenvolvido no Instituto
Federal de Alagoas, campus Marechal Deodoro, no qual
sua aplicação ocorreu no PETI (Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil) de Paripueira ‐ AL. O projeto teve a
finalidade de orientar os alunos quanto ao uso
adequado da água, buscando sensibilizá‐los e
conscientizá‐los sobre a forma correta do seu uso.
Substituindo a didática tradicional, foram utilizados
ensinamentos lúdicos através de material audiovisual
que possibilitou uma maior interatividade entre alunos,
professor e conteúdo. Buscando desenvolver uma
alternativa eficiente para compreensão do conteúdo,

foram criados dois vídeos: o primeiro com informações
técnicas animadas sobre o recurso água como fonte de
vida, e o segundo explicativo com a agregação de
imagens sobre a importância da água. Para análise dos
resultados, os questionários foram aplicados como
alternativas para verificar qual método seria o mais
eficiente.

PALAVRAS‐CHAVE: água, lúdico, material audiovisual, recurso, vídeo.

EXPERIENCE REPORT: FROM TRADICIONAL TEACHING TO THE PLAYFUL TEACHING: “THE MEDIA
FOR LEARNING.”
ABSTRACT
The article describes and assesses the experiences
gained in the implementation of a project developed
at the Federal Institute of Alagoas, campus Marechal
Deodoro, which occurred in your application PETI (
Programme for the Eradication of Child Labour)
Paripueira ‐ AL . The project aimed to guide students
in the appropriate use of water, seeking sensitize
them and make them aware about the correct way
from its use. Replacing the traditional didactic ,
playful teachings were used by audiovisual material

that allowed greater interaction between students,
teachers and content. Seeking to develop an efficient
alternative for understanding the content, two videos
were created : the first animated technical
information on water resources as a source of life,
and the second explanatory with the aggregation of
images about the importance of water. For data
analysis, the questionnaires were applied as
alternatives to determine which method would be
more efficient .

KEY‐WORDS: water, playfulness, audiovisual material, resource, and video.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DA DIDÁTICA TRADICIONAL AO ENSINAMENTO LÚDICO: “A MÍDIA A
FAVOR DA APRENDIZAGEM”
INTRODUÇÃO
Filatro (2004) ressalta que, as semelhanças instituídas pelo homem moderno no mundo
ocorrem por meio da utilização de recursos midiáticos e que esses recursos estão
corriqueiramente presentes no modo de vida da sociedade atual. Sant’Anna e Nascimento (2011)
entendem que a utilização do lúdico na educação possui o objetivo de desenvolver o aprendizado
de forma mais encantadora para o aluno.
O educador deve oferecer formas didáticas diferenciadas, como atividades lúdicas para
que o aluno sinta o desejo de aprender. As atividades diferenciadas promovem um maior
interesse por parte daqueles que muitas vezes estão desestimulados com formas tradicionais de
ensino e buscam atividades que envolvam um contexto diferenciado de aprendizagem. Daí, a
necessidade de programar atividades lúdicas na escola.
Como explanado por Santos:
“O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na construção do
conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades operatórias, além
disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos
institucionais (SANTOS, 2010, p. 2)”.

No artigo “A história do lúdico na educação” desenvolvido por Sant’Anna e Nascimento
(2011) alguns pensadores como Piaget, Wallon, Dewey, Leif, Vygotsky, defendem que o uso do
lúdico é indispensável para o exercício educacional, “no sentido da busca do desenvolvimento
cognitivo, intelectual e social dos alunos”, no qual este processo de ensino provoca “estímulo nas
pessoas, explorando seus sentidos vitais, operatórios e psicomotores, propiciando o
desenvolvimento completo das suas funções cognitivas”.
Cinelli (2003) entende que um audiovisual não é uma ilustração de discurso, é uma
linguagem resultante do entrosamento, da mixagem, de dois elementos essenciais: a imagem e o
som. A quebra de ritmo provocada pela apresentação de um recurso audiovisual é saudável, pois
altera a rotina da sala de aula. O interesse do aluno é maior quando atividades incomuns são
aplicadas, trazendo novo ânimo para a análise da teoria ministrada no ambiente escolar (ROSA,
2002).
Cinelli (2003) em sua dissertação expõem assim como relatado nesta pesquisa que o
vídeo auxilia no processo ensino‐aprendizagem facilitando assim o entrosamento do aluno com o
professor e de ambos com os assuntos abordados. Essa interação através do lúdico torna‐se rica
experiência para ambas as partes envolvidas.
Pensando em contribuir para aplicação do conteúdo de forma mais eficaz, o objetivo do
trabalho foi analisar a assimilação dos alunos com assuntos cotidianos referentes ao uso da água,
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através de ensinamentos lúdicos, permitindo a eficácia da transmissão das ideias propostas pela
educação ambiental.
Esse projeto possuiu como temática “H²O: Fonte de vida”, no qual temas importantes
sobre este recurso foram abordados com o intuito de despertar nos alunos uma maior
consciência sobre a importância da água e seu processo de tratamento, buscando sensibilizá‐los
a conservar esse recurso essencial aos seres vivos.
Foram utilizados vídeos como método de ensino, informando e conscientizando as partes
envolvidas (discentes e docentes) do programa sobre a importância da água, sua valorização,
seus impactos, e as possíveis doenças causadas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no Instituto Federal de Alagoas e aplicado no PETI – Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil no ano de 2012, onde foram realizados encontros presenciais
com os alunos para realização de exposições de vídeos e a realização de atividades avaliativas
(questionários) ao final de cada encontro. O público atendido foi de 28 alunos, onde foram
aplicados os dois vídeos alternados com os questionários, a aplicação foi realizada em dois
encontros com 4 horas/aula cada. Os vídeos continham assuntos similares, porém o primeiro foi
abordado com base em assuntos técnicos de forma simples e animada, já o segundo abordava
conteúdos não técnicos de forma oral com a utilização de imagens.
As atividades realizadas dividiram‐se em: 1. Planejamento e pesquisa sobre o assunto
“água”, 2. Construção dos vídeos; 3. Apresentação dos vídeos na temática “H²O: Água fonte de
vida”; 4. Aula expositiva dialogada sobre Educação Ambiental; 5. Aplicação do primeiro
questionário aos alunos e professores como forma de avaliação do conhecimento de ambos com
relação ao assunto abordado; 6. Apresentação dos vídeos na temática “A importância da água”;
7. Aplicação do segundo questionário aos alunos para avaliar a assimilação do conteúdo aplicado,
8. Exposição de opiniões dos alunos e professores sobre os vídeos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a execução do projeto, foram observados os seguintes resultados:





A construção do vídeo didático, dentro da realidade do aluno, proporcionou uma maior
interação entre o conteúdo estudado e as vivências cotidianas por parte da comunidade
escolar;
Verificou‐se que para aplicar um projeto desta natureza, por mais simples que sejam os
conteúdos, é necessário conhecimento específico na área apresentada (Meio Ambiente),
de modo que seja possível o esclarecimento do assunto de forma objetiva;
Os conteúdos expostos despertaram grande interesse dos alunos, sejam estes na área
social ou ambiental;
Os alunos participaram de forma ativa após a aplicação dos vídeos, tanto com
questionamentos quanto com troca de conhecimento;
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As dúvidas apresentadas pelos alunos e professores, foram sanadas através do
conhecimento explanado, de forma concisa e divertida;
A necessidade de utilizar os vídeos como ferramenta de transformação da linguagem
acadêmica e científica em informações breves, simples e acessíveis aos alunos é um
método eficiente de construção do conhecimento;
A aplicação dos vídeos ocasionou interesse dos professores como recurso metodológico,
tornando contínuo o objetivo do projeto em realizar a prática de exposições de vídeos
para facilitar a aprendizagem;
Os alunos inicialmente se mostraram retraídos e após o desenvolvimento do projeto
pôde‐se perceber o entrosamento dos mesmos com a temática estudada tornando‐os
desenvoltos na participação do projeto.

Além dos pontos analisados quanto à assimilação dos conteúdos e da importância da
utilização dos recursos audiovisuais no processo de ensino aprendizagem, há um comparativo
entre os questionários aplicados.

Comparativo entre questionários aplicados
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Acertos

40,00%

Erros

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Questionário 1

Questionário 2

Fonte: As autoras
Com base nos dados analisados no gráfico comparativo entre as aplicações dos
questionários 1 e 2 conclui‐se que se obteve maior assimilação no vídeo 1, o qual foi abordado
com animações e áudio contendo um percentual de 79,1% de acertos e 20,9% de erros das
questões abordadas. O segundo questionário demonstrou que 52,9% corresponderam a acertos
e 47,1% a erros do conteúdo explanado no questionário.
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CONCLUSÃO
O projeto “H²O: fonte de vida” atendeu aos seus objetivos, permitindo que a discente de
Gestão Ambiental passasse seus conhecimentos científicos de forma simples, afunilando a
relação didática oral e ensinamentos lúdicos.
A estratégia de exposição de vídeos e informações dialogadas nas aulas, juntamente com
o questionário prático dos conteúdos se mostrou eficaz, pois os alunos avaliavam criticamente os
conteúdos e mostravam que assimilavam as informações apresentadas. Observou‐se, que a
metodologia aplicada no projeto, permitiu uma interação maior do aluno com o assunto,
estreitando assim a relação entre professor e aluno.
O trabalho permitiu que os alunos obtivessem uma visão diversificada sobre a utilização,
reuso e descarte da água, adotando práticas que possam minimizar os impactos causados pelo
mau gerenciamento da água.
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RESUMO
O desenvolvimento da educação à distância
com recursos informacionais, mediado por ambientes
virtuais de aprendizagem, tem deixado profundas
marcas nos trabalhadores dessa modalidade de ensino.
Assim, o presente trabalho discorre sobre a precarização
do trabalhador docente em sistemas públicos de
Educação à Distância (EaD) implementados pelo
Governo Brasileiro. Objetiva‐se com este estudo,
mostrar como as condições de subemprego tem sido
imposta aos profissionais dessa modalidade de
educação, tornando o seu trabalho precarizado,
alienado e desamparado juridicamente. Para isto, é
realizada uma pesquisa bibliográfica e documental,

trazendo à discussão o sistema jurídico que rege os
sistemas de EaD no Brasil, as resoluções do Fundo
Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE –
que fixam a remuneração de docentes atuantes na
Universidade Aberta do Brasil – UAB e Escola Técnica
Aberta do Brasil ‐ e‐Tec, bem como uma revisão de
literatura de como a EaD tem levado a quebra dos
direitos fundamentais dos trabalhadores. Por fim, é
evidenciado o descompasso legal dos sistemas EaD com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Constituição
da República Federativa do Brasil.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação a Distância, Precarização, Desamparo Jurídico.

PUBLIC COLLEGE AND VOCATIONAL EDUCATION BY DISTANCE LEARNING: THE LEGAL
MISMATCH IN THE LABOR RELATIONSHIPS AND TEACHERS PRECARIZATION
ABSTRACT
The development of distance education by
learning management systems has left deep scars in its
professionals. This way, the present work analyzes the
teachers precarization on brazilian public distance
education systems. This study aim to show how the
underemployment conditions has been imposed to the
distance education professionals, becoming a
precarious, alienated and with no legal protection
labour. To explain that, some legal documents and
scientific papers has been visited, discussing the laws
that order the brazilian public distance education, like

internal resolutions of the Education Development
National Fund, which fixes the wages for the
professionals of the Brazilian Open University and
Brazilian Open Vocational School. Also, a literature
review enable to explain how the distance education
has broken professionals legal rights. At last, is
explicated the mismatch between Brazilian Distance
Education Laws and the Education Guidelines and Basis
Law – LDB – and the Brazilian Republic Constitution.

KEY‐WORDS: Distance Education, Precarization, No Legal Rights
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL PÚBLICA A DISTÂNCIA: O DESCOMPASSO JURÍDICO NAS
RELAÇÕES DE TRABALHO E A PRECARIZAÇÃO DOCENTE
INTRODUÇÃO
Há profundo criticismo quanto à educação a distância (EaD) em nível superior e técnico
ofertadas no Brasil, principalmente devido ao alto nível de evasão dos cursos e também aos
parcos recursos ofertados aos discentes. Por outro lado, a possibilidade de professores e
acadêmicos de atuarem na EaD pública ampliam o rendimento mensal destes, o que constitui um
aparente benefício por um trabalho que pode ser realizado em casa, pago por meio de bolsa de
estudo e pesquisa, sobre o qual não incide a alíquota de imposto de renda e não configura
vínculo empregatício. Essa é uma visão preconceituosa e simplista da realidade posta a EaD
brasileira.
O presente trabalho é um artigo de revisão de literatura o qual pretende analisar as
diferenças de remuneração e de relações de trabalho entre os profissionais que atuam na
educação pública a distância no Brasil e aqueles que trabalham nas universidades e instituto
federais de educação. Mais especificamente, enseja‐se caracterizar o funcionamento do sistema
de remuneração pública da EaD no Brasil, confrontando com os documentos legais, notadamente
nossa Carta Magna e as Consolidações da Lei do Trabalho (CLT), evidenciando a precarização do
trabalhador em EaD.
Assim, este estudo se concentra em analisar os vários mecanismos de precarização postos
aos trabalhadores de Educação a Distância pública brasileira. O foco sobre a esfera pública se dá
devido à inexistência (propositadamente) de um amparo legal a esses trabalhadores, que
segundo a lei instituidora da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Escola Técnica Aberta do
Brasil (e‐Tec), os recursos para contratação dos profissionais se darão por conta do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), instituído em 1968. Consequentemente,
estes profissionais recebem sua remuneração mediante bolsas de estudo e pesquisa, repassadas
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Para realizar o que se propõe esta pesquisa, é necessário revisitar várias leis e resoluções
publicadas e em vigência, sobretudo a Constituição da República Federativa do Brasil, a recém‐
publicada lei que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, e vários instrumentos normativos criados
por instituições federais de ensino, acerca da seleção de profissionais para atuarem em
programas de educação à distância. Ainda, não poderíamos deixar de revisitar a literatura que
trata da precarização docente, expondo suas causas e consequências. Logo, a metodologia
utilizada nesta pesquisa foi a análise documental e bibliográfica.
Pretende‐se com este estudo criar uma consciência nos profissionais que atuam na EaD,
bem como sensibilizar à sociedade, de que os profissionais que atuam nesta modalidade de
ensino possuem as mesmas atribuições dos que atuam no ensino presencial – aliás, muitos
professores da EaD também são professores nas escolas tradicionais ‐ logo deverão receber o
mesmo tratamento jurídico e de remuneração.
Ao final, revisitaremos o conceito comum e veremos como a EaD veio a fortalecer a oferta
de ensino formal aos cidadãos, fornecendo ensino de qualidade em diferentes níveis e nos
remotos rincões do Brasil, beneficiando o contingente social menos favorecido do país, porém
causando a ruptura das garantias legais dos profissionais da educação, migrando de relações
rígidas de emprego da educação presencial para flexíveis relações de trabalho na educação a
distância.

O MODELO DE EAD BRASILEIRO
No âmbito do ensino superior, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituída
principalmente para reduzir o déficit de professores licenciados nas áreas distantes dos grandes
centros urbanos e para priorizar a formação continuada dos dirigentes, gestores e trabalhadores
da educação (BRASIL, 2006). Assim, os principais cursos ofertados são: licenciaturas em ciências e
humanidades, administração e gestão pública, e pós‐graduação para formação de professores.
Em linhas gerais, não há oferta de cursos das profissões liberais tais como: engenharias,
odontologia, direito, etc., não que a modalidade a distância inviabilize a formação integral desses
profissionais, mas principalmente para não conflitar com interesses políticos e econômicos de
uma educação classista.
No ensino técnico, a Escola Técnica Aberta do Brasil (e‐Tec) visa a profissionalização da
camada menos abastada da população, ofertando cursos nas mais distintas áreas, visando a
suprir mão de obra qualificada para um mercado emergente.
Em ambos os casos, os profissionais que atuam na EaD pública são remunerados com
bolsas de estudo e pesquisa fornecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Atualmente, a educação a distância, inclusive no Brasil, é desenvolvida através da rede
mundial de computadores, com o uso de Learning Management Systems (LMS) como o Moodle,
que permitem aos discentes e demais envolvidos nesta modalidade a interação síncrona (Chats,
Web conferências) e assíncrona (e‐mails, atividades de produção escrita e de leitura) para a
exposição e produção do conhecimento (MATTAR, 2011; KEARSLEY, 2011).
Do ponto de vista da oferta e operacionalização dos cursos, as instituições de ensino
públicas (Universidades e Institutos Federais) aderem a UAB e e‐Tec através de convênios,
concebem os cursos, aprovam através do seu colegiado superior e assim passam a ter acesso aos
recursos financeiros provenientes do FNDE para execução em parceria com as prefeituras. Assim,
essas instituições de ensino são responsáveis pelo capital humano e intelectual dos cursos.
Prefeituras e outros agentes públicos são responsáveis pela infraestrutura física nos polos de
atendimento para realização das atividades presenciais, como avaliações e práticas de
laboratório.
Para a oferta dos cursos, a atual configuração da EaD realizada através de Ambientes
Virtuais de Aprendizagem – AVA ‐ define três atores para entregar as informações aos discentes:
o professor conteudista, o tutor presencial e o tutor a distância. Cada um tem seu papel definido.
A esse fenômeno, Tonnetti (2012, p. 05) chama de “tripartição da figura professoral”, conforme
será detalhada a seguir.
O professor conteudista é, geralmente, um profundo especialista no assunto abordado,
com certo grau de reconhecimento acadêmico. Ele é “convidado” para elaboração do material
didático, selecionando assuntos, explicando situações problemas, citando referências e, assim,
recortando os temas e distintos pontos de vista que deverão ser estudados pelos discentes. Na
maioria das vezes, ele recebe sua remuneração apenas pelo material produzido, repassando
todos os direitos autorais para a instituição contratante, que pode replicar o material durante
muito tempo para diferentes lugares, até a sua obsolescência didática. “São, na verdade, os
“autores” do material e não estabelecem qualquer relação com os discentes. Por não

estabelecerem contato com o aluno, pela perspectiva freireana, não seriam professores,
portanto” (TONNETTI, 2012, p. 08).
O tutor à distância, ou “professor ministrante”, é o segundo agente deste processo. É este
o responsável pela mediação pedagógica entre os alunos e o conteúdo (TONNETTI, 2012). Ele
deverá incitar os alunos à frequência no Ambiente Virtual, abrir Chats, responder aos
questionamentos dos fóruns, corrigir as tarefas propostas pelos professores conteudistas em
conjunto com a equipe de design instrucional. O tutor é um facilitador da aprendizagem, e
também incentiva os discentes à reflexão. Enfim, ele é o responsável por controlar as atividades e
interações que ocorrem na sala de aula virtual. Ele pode ou não ser especialista no conteúdo
ministrado. É desejável que ele possua competências nos aspectos pedagógicos, de gestão,
sociais e técnicos. Competências desejáveis também aos professores do ensino presencial.
Geralmente, o tutor à distância possui vínculo com a instituição apenas durante a realização da
disciplina no curso. Na EaD pública brasileira, esse vínculo não ultrapassa dois anos.
O tutor presencial é o responsável por estar presente no polo de apoio presencial da
instituição. É este o profissional que irá abrir, fechar e operar os laboratórios, principalmente os
de informática. Ele quem irá dirimir as dúvidas dos alunos quanto às questões técnicas do AVA,
quem aplicará as provas presenciais obrigatórias, quem conversará pessoalmente com os
discentes acerca das dificuldades de aprendizagem, reportando à coordenação do curso. Nos
sistemas UAB e e‐Tec, este tutor presencial não necessita ser especialista na área dos cursos.
Apenas necessita conhecer bem o Ambiente Virtual de Aprendizagem, os recursos e softwares
utilizados no curso, e ter disponibilidade para estar presente nos polos de apoio em horários
previamente definidos.
É sobre essa tripartição da figura docente que este trabalho se debruça, demonstrando os
malefícios que se põem aos profissionais da educação inseridos nessa lógica capitalista e de
racionalização do trabalho.
A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EAD
Em geral, o salário dos professores é pior do que o de outros profissionais de áreas com
exigências de formação compatíveis. Em 2007, profissionais e técnicos recebiam 43% a mais do
que professores pré‐primários e primários no Brasil (UNESCO, 2014). Assim, as bolsas fornecidas
pela UAB e e‐Tec se apresentam como uma complementação da renda aos docentes de todos os
níveis. Porém, provavelmente estes profissionais conciliam as bolsas oferecidas pelos sistemas
públicos de EaD com outras jornadas de trabalho, totalizando jornadas semanais de mais de 50
horas, o que pode conduzir ao estresse mental e síndrome do Burn Out1.
Lapa e Pretto (2010, p.90) já havia evidenciado esses problemas ao afirmar que os
profissionais da EaD possuem “excessiva carga horária de trabalho, envolvendo horários extras e
finais de semana, muitas vezes associada às viagens para as atividades nos polos.”
O contrassenso em relação a remuneração do profissional da Educação à Distância pública
pode ser percebido através do sítio da UAB (2014), onde há a afirmação:
A remuneração dos profissionais que atuam nos cursos de formação inicial e continuada
1

Síndrome de Burn Out: síndrome que representa o esgotamento físico e emocional do trabalhador,
favorecida pela reduzida participação no planejamento, execução e controle da sua própria atividade.

e nos polos de apoio presencial do Sistema UAB é feita por meio de bolsas de estudo e
pesquisa concedidas pela CAPES/MEC e pagas pelo FNDE/MEC, conforme disposto na
Resolução CD/FNDE nº 26, de 5 de junho de 2009.

Os valores das bolsas, sem acréscimo de mais algum benefício, estão expostos na tabela 1
a seguir, extraídos através do sítio da UAB (2014):
Tabela 1 – Remuneração mensal das bolsas da UAB e e‐Tec por função exercida.
Função

Valor Recebido

Carga Horária Mensal

Valor por Hora Trabalhada

R$ 1.300,00

80 horas

R$ 16,25

Tutor Presencial

R$ 765,00

80 horas

R$ 9,56

Tutor a Distância

R$ 765,00

80 horas

R$ 9,56

Coordenador de Curso

R$ 1.500,00

80 horas

R$18,75

Coordenador de Polo

R$ 1.100,00

80 horas

R$ 13,75

Professor Conteudista

Fonte – Sítio da Universidade Aberta do Brasil – UAB.

Em contrapartida, os profissionais das Universidades e Institutos Federais de Educação
tem salário mínimo de R$ 1.914,58 (BRASIL, 2012) por 80 horas mensais (R$ 23,93 por hora
trabalhada), valor 150% maior do que recebe um tutor e 27,6% mais do que recebe um
coordenador de curso, acrescidos dos benefícios de auxílio‐alimentação e saúde suplementar,
com direito a 45 dias de férias anuais, décimo terceiro salário e contribuição previdenciária.
Desta feita, é possível depreender que o sistema EaD implementado no Brasil intensifica e
precariza o trabalho docente. Ferreira e Silveira (2009, p. 210) já haviam concluído nesse sentido:
No que tange ao polo trabalho, indica‐se uma acentuação de sua precarização, pois a
EaD acarreta sobrecarga de atividades ao professorado, associada à falta de
regulamentação das relações trabalhistas em ambientes virtuais. Há ainda os riscos
trabalhistas associados aos programas de EaD: aumento da carga de trabalho dos
docentes, as novas exigências impostas pelo uso das tecnologias digitais, o
empobrecimento da mediação pedagógica por meio da atuação da tutoria, precarização
do trabalho em termos de condições de trabalho, entre outros.

A seguir, aponta‐se que essa diferença nas relações de trabalho e de salário estão na
contramão das garantias e direitos preconizados aos trabalhadores públicos civis.
O DESCOMPASSO JURÍDICO ENTRE A EAD PÚBLICA E A PROFISSÃO DOCENTE
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, p. 92), em seu capítulo III, Artigo 206,
afirma, dentre outros, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
V ‐ valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas;
VIII ‐ piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

Ainda, nossa Carta Magna (BRASIL, 1988, p. 06 a 07), ao tratar dos direitos sociais,
preconiza direitos fundamentais aos trabalhadores, os quais estão elencados alguns importantes
para o presente artigo:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
I ‐ relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos;
II ‐ seguro‐desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III ‐ fundo de garantia do tempo de serviço;
V ‐ piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; (...)
VIII ‐ décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;
XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; (...)
XVIII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal; (...)
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador; (...)
XXXII ‐ proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os
profissionais respectivos.

Quando se observa que os sistemas públicos de EaD não garantem planos de carreira,
seguro desemprego, piso salarial, décimo terceiro, férias anuais, há então um choque jurídico. É
percebível que o próprio Estado, ao não garantir os direitos supracitados aos trabalhadores da
educação à distância, faz distinção entre os respectivos profissionais da educação, infringindo o
inciso XXXII do artigo 7º da constituição, tratando os do ensino presencial (ainda que de forma
precária) em condições favoráveis em relação aos professores da UAB e e‐Tec Brasil, efetuando
distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
Ainda, ao conceber a UAB e e‐Tec como sistemas de ensino, entende‐se que há um
descompasso legal dos sistemas públicos de Educação à Distância com o disposto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996, p. 07), que tem a redação do artigo 67:
Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando‐lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
I ‐ ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II ‐ aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim;
III ‐ piso salarial profissional;
IV ‐ progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;
V ‐ período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de

trabalho;
VI ‐ condições adequadas de trabalho.

Deste modo, é possível afirmar que a institucionalização pública da EaD ocorre contra os
princípios trabalhistas estatutários dos servidores públicos da educação, contra a Carta Magna e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse sentido, refletem Costa e Pimentel (2009, p. 72):
“as tentativas de se implementar programas de educação à distância de grande alcance no Brasil
revela grande dificuldade institucional na busca de consenso, seja no executivo, no congresso
nacional e mesmo na sociedade.”
Para Tonnetti (2012) as relações de trabalho que existem na EaD pública brasileira são
regidas pelo direito comercial, visto que nas relações comerciais as partes, contratante
(instituição de ensino) e contratada (professor), podem relaxar cláusulas, conforme a difundida
ideia de oferta e procura. Assim, ele afirma:
Na condição de prestador de serviço a relação se inverte: o professor é um comerciante
que oferece um produto a um consumidor, a instituição de ensino, que por sua vez
configura‐se, na posição de consumidor, como parte mais frágil num litígio, onde aquela
pretensa igualdade da relação comercial primitiva ficou ameaçada. Inverte‐se a posição
dos atores: ao mais frágil é dada uma fantasia de maior força, que é obrigado a vestir
para poder trabalhar – ou vender seus serviços – e o mais forte se mascara de mais frágil
atraindo assim o suporte da justiça, que sem poder enxergar bem é distraída pela
carnavalização das fantasias (TONNETTI, 2012, p. 10).

Como resultado, o professor da EaD aliena a sua condição de trabalhador, amparado
legalmente, para se tornar refém das condições oferecidas pelo mercado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A expansão da EaD pública no ensino superior e técnico visa atender a demanda efetiva
destes níveis educacionais pelas camadas mais populares. Assim, os membros dessas camadas
conquistam “status” ao conseguirem os diplomas reconhecidos pelo governo. Contudo, a EaD
pública carrega consigo resquícios de discriminação social, devido a oferta de cursos de
licenciatura e/ou profissionalizantes, que geralmente possuem remuneração insatisfatória após a
formação, mantendo os valores da classe dominante e o controle social pelas elites através de
uma educação classista.
Assim, este artigo evidencia como a lógica de implementação da educação pública a
distância no Brasil desnuda o professorado em seus direitos e garantias legais. Relações de
subemprego, jornada excessiva de trabalho, transferência de responsabilidade de empregadores
para os empregados, ausência de vínculos entre contratante e trabalhador e estratégias flexíveis
de remuneração tem conduzido o professorado a condições aviltantes, atordoando‐os em meio a
um cenário liberal que extirpa a identidade docente.
Os documentos legais que regem a Educação a Distância, as portarias da CAPES e os
editais das Instituições de Ensino que selecionam os profissionais para atuarem na EaD cindem as
relações de emprego, transformando‐as em vínculos flexíveis de trabalho, impondo aos
trabalhadores a lógica capitalista da produtividade, porém com retornos financeiros

decrescentes.
Compreender que a oferta de ensino nos mais distantes locais do Brasil através da
Internet é benéfico a sociedade, pois amplia as possibilidades de emprego e renda, atenua as
desigualdades sociais, melhora os índices da educação básica e superior, minimizando o fosso
intelectual e científico que separa o Brasil dos países desenvolvidos. Por outro lado, também é
necessário depreender que a educação a distância tem sido uma forma demasiado econômica
para ampliação da oferta do ensino, e os profissionais que mais contribuem para o
desenvolvimento desta modalidade de educação, o professorado, estão sofrendo com salários
reduzidos, jornadas excessivas e flexibilização da lei.
No âmbito jurídico, este trabalho demonstrou que a forma de gerenciar e executar a
educação a distância rompe com todas as garantias e direitos fundamentais dos trabalhadores
preconizados pela Constituição da República e Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Ainda, deseja‐se incutir na comunidade a clara compreensão que quem faz educação
pública em qualquer modalidade deve ser remunerado adequadamente por seus préstimos,
vinculadas a uma instituição jurídica de direito público, e não através de bolsas de estudo e
pesquisa fornecidas pela CAPES, condição sine qua non não é possível elevar a EaD e seus
profissionais a um patamar respeitado pela sociedade, livre de preconceitos e que permitam o
desenvolvimento pessoal e profissional dos seus trabalhadores.
AGRADECIMENTOS

A Marcia Sandra Meireles de Melo, pela orientação e condução deste trabalho e pelo
estar junto virtual; a Giovana Gomes Albino e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, através da Pró‐Reitoria de Pesquisa e Inovação.
REFERÊNCIAS
1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, Senado. 1988.
2. _______. Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial de República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília,
DF, 23 Dez. 1996.
3. _______. Decreto nº 5.800, de 8 de Junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema Universidade

Aberta do Brasil ‐ UAB. Diário Oficial de República Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasília, DF, 09 Jun. 2006.
4. _______. Lei nº 12.772, de 28 de Dezembro de 2012. Dispõe sobre o plano de carreiras e
cargos do magistério federal. Diário Oficial de República Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasília, DF, 29 Dez. 2012.
5. COSTA, Celso José; PIMENTEL, Nara Maria. O sistema universidade aberta do brasil na
consolidação da oferta de cursos superiores a distância no Brasil. Educação Temática
Digital: Campinas, v. 10, n. 2, p. 71‐90. Jun. 2009. Disponível em:
<http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/article/view/2030 > Acesso em: 10 Jun. 2013.
6. FERREIRA, Márcia Ondina Vieira. SILVEIRA, Paulo Ricardo Tavares. Identidade Docente em
Tempos de Educação a Distância. Fundamentos em Humanidades, vol. 20, núm. II, pp. 201‐
219. Argentina, 2009. Disponível em: < http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3189334.pdf>
Acesso em: 20 Abr. 2013.

7. KEARSLEY, Greg. Educação on‐line: aprendendo e ensinando. Tradução: Mauro de Campos
Silva; Revisão Técnica: Renata Aquino Ribeiro. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
8. LAPA, Andrea; PRETTO, Nelson de Luca. Educação a Distância e Precarização do Trabalho
Docente.
Em
Aberto,
Brasília,
n.84,
Nov.
2010.
Disponível
em:
<
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1792/1355> Acesso em: 19 Set.
2012.
9. MATTAR, João. Guia de Educação a Distância. Cengage Learning: São Paulo, 2011.
10. TONNETTI, Flávio Américo. Tutor é professor: algumas considerações sobre o trabalho
Docente na educação a distância. Simpósio Internacional de Educação à Distância.
Universidade
Federal
de
São
Carlos.
Set.
2012.
Disponível
em:
<
http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs/Trabalhos/119‐920‐1‐ED.pdf> Acesso em: 23 Abr. 2013.
11. UAB. Sítio da Universidade Aberta do Brasil. 2014. Disponível em: < http://uab.capes.gov.br/ >

Acesso em: 22 Mai. 2014.
12. UNESCO. Relatório de Monitoramento Global da Educação Para Todos 2013/2014. Ensinar e

aprender: alcançar a qualidade para todos. 1. Ed. Paris, 2014. Disponível em:
<www.unesco.org> Acesso em: 23 Out. 2014.

SEJA UM CIENTISTA: UM INCENTIVO À CARREIRA CIENTÍFICO‐TECNOLÓGICA

1

A.C. L. Lino (IC)¹ ; M. N. Oliveira (Dr)2 ; T. C. Oliveira (Me)3
Instituto Federal de Alagoas (IFAL) ‐ Campus Arapiraca ‐, 2Instituto Federal de Alagoas (IFAL) ‐Campus Arapiraca;
3
Instituto Federal de Alagoas (IFAL) – Campus – Arapiraca.
e‐mail: alanneloureiro@gmail.com

(IC) Iniciação Científica

RESUMO
O objetivo do Projeto Seja um Cientista foi o de
conscientizar alunos da rede pública estadual da cidade
de Arapiraca ‐ AL sobre a importância da ciência e o seu
papel para a formação de uma sociedade mais
comprometida com o meio em que vive, além de
desmistificar alguns paradigmas e mitos relacionados à
carreira científico‐tecnológica. Para a conquista de tal
intuito foram realizados encontros com esses alunos
onde havia apresentações de temas da atualidade para

embasar as discussões que eram promovidas. Ao final
do projeto, foi feita uma avaliação geral para averiguar
os resultados surtidos das reuniões realizadas
abordando a temática ciência e tecnologia. Percebeu‐se,
então, que os participantes passaram a ter outra visão
da área científico‐tecnológica, não a observavam mais
por rótulos e procuravam analisar suas perspectivas de
mundo.

PALAVRAS‐CHAVE: Ciência; desmistificação de paradigmas; extensão.

BECOME A SCIENTIST: AN INCENTIVE TO SIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CAREERS
ABSTRACT

The objective of the Project Become a Scientist was to
raise awareness students in the public schools of the city
of Arapiraca ‐ AL about the importance of science and its
role in the formation of a more committed to the
environment they live in society, and demystify some
myths and paradigms related to career scientific‐
technological. For achieving such an aim meetings with
these students had presentations where topical issues

to support the discussions that were promoted were
performed. At the end of the project an overall
evaluation was done to investigate the conquered
results of meetings addressing the thematic science and
technology. It was noticed that participants had another
vision towards scientific‐technological area, no longer
watched over by labels and sought to analyze their
perspectives
on
the
world.

KEY‐WORDS: Science; demystification of paradigms; extension.
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INTRODUÇÃO

No processo atual de globalização que o mundo vivência, a importância representada tanto
pela ciência como pela tecnologia transcende qualquer análise mais primária do próprio estágio
de conhecimento alcançado pela humanidade (BARTSCH & ANTUNES, 2007). Somente com o
desenvolvimento paralelo de ambas, ciência e tecnologia, uma se amparando/complementando
a outra, conseguimos atingir os mais altos patamares do conhecimento e as perspectivas
oferecidas pelas novas conquistas, experiências e trabalhos, permitindo‐nos antever progressos
ainda mais significativos para toda a sociedade.
O desenvolvimento cientifico‐tecnológico deve ser encorajado a florescer e progredir
levando em consideração o bem‐estar do povo e não somente o crescimento econômico como
vem acontecendo. Um desenvolvimento científico‐tecnológico com responsabilidade social deve
se voltar para as tarefas práticas, não pode ser dirigido de acordo com os velhos sistemas
econômicos, políticos e moral. Implica ter um nível de responsabilidade individual e coletiva
muito mais acentuado que a vista atualmente. Por isso, há necessidade de se proporcionar a toda
a população uma educação científica e tecnológica, pois a ausência de conhecimento científico‐
tecnológico induz à ausência de responsabilidade (SILVEIRA & BAZZO, 2005), já que o indivíduo
fica à mercê apenas do conhecimento empírico.
Considerando o fato de a maioria da população não conhecer a verdadeira importância da
ciência e da tecnologia, aparecem as instituições de ensino especializado nestas áreas, que na
realidade não chegam a todos, por usar de políticas seletivas. Nesse contexto a prática
extensionista procura diminuir a distância entre a sociedade e as instituições de ensino científico
e tecnológico, o que não quer dizer que a primeira terá acesso a uma formação científica, mas
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que há ações que, apesar de pequenas, estão tentando ascender uma visão diferente sobre o
conhecimento nos participantes destas atividades.
O analfabetismo científico‐tecnológico refere‐se ao pouco contato das pessoas com o
estudo da ciência e das tecnologias e é um dos mais comuns atualmente. Este tipo de
analfabetismo traz à tona um problema grave da sociedade moderna, principalmente a dos
países emergentes, o conhecimento é abundante, assim como os recursos econômicos,
entretanto está concentrado a uma minoria (AULER & DELIZOICOV, 2001).
Diante do supracitado, o SC ‐ projeto Seja um Cientista, surge do contexto em que o ensino
é de certa forma excludente. Com o objetivo principal de ajudar os jovens que vêm conhecendo a
ciência e a tecnologia de forma errônea, por rótulos que não mostram a verdadeira importância
destas áreas na formação dos cidadãos e consequentemente da sociedade em geral. O
desenvolvimento do projeto se deu entre os meses de março a junho e de agosto a novembro de
2012 no Instituto Federal de Alagoas ‐ Campus Arapiraca.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo aprofundado dos tópicos relacionados à ciência e tecnologia na atualidade foi o
primeiro passo na execução do projeto e o termo ACT ‐ Analfabetismo Científico‐Tecnológico foi
um dos mais importantes para a total compreensão da realidade encontrada atualmente em
nossa sociedade.
O segundo passo foi convidar o público‐alvo determinado: alunos da rede pública estadual
cursando 8º ou 9º ano do ensino fundamental, principalmente pela faixa etária entre 12 e 15
anos. Como o projeto, de certa forma, confrontava as políticas de seleção por pretender difundir
o conhecimento científico à população mais distante do contexto acadêmico, optou‐se pela
seleção por sorteio, onde não haveria exclusões por ser mais "capaz" ou "inteligente", e a
probabilidade de ingresso de todos os interessados seria a mesma.
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Após o término da preparação dos bolsistas e seleção dos participantes, deu‐se início a
série de encontros, que aconteciam dois dias por semana com duração de duas horas, para se
discutir assuntos didáticos e pertinentes na atualidade, a exemplo de fontes de energia
renováveis e não renováveis, reciclagem, uso indevido de medicamentos, onde se analisava a
vasta importância da área científico‐tecnológica. Em um dos encontros foi feita uma visita ao
laboratório de Química da UNEAL – Universidade Estadual de Alagoas, com o intuito de
demonstrar vários experimentos que motivaram e atiçaram a curiosidade dos alunos.
Durante as reuniões eram utilizados materiais como quadro branco e pincéis para seu uso,
notebook e projetor multimídia – para a maioria das aulas, nas quais se empregaram
apresentações em slides, além de caixa de som – para os momentos em que eram passados
vídeos ou músicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira etapa do projeto, que durou de março a junho de 2012, os resultados foram,
em seu total, promissores. Apesar de no período de visitas às escolas ter‐se encontrado algumas
limitações como escolas em reforma ou em período de férias, alunos que não demonstravam
interesse pela ideia, entre outros motivos que levaram à escolha de alunos de apenas uma das 5
escolas previstas: Escola Estadual Adriano Jorge. Ao final das atividades foram aplicadas
avaliações para analisar os conhecimentos adquiridos pelos participantes durante aquele
período. Após a análise de todos os questionários, a média da turma foi 8.0, isso mostrou que os
alunos haviam realmente transformado as suas percepções sobre o elo: ciência e tecnologia.
Já os resultados da segunda etapa não foram tão promissores assim. Após quatro meses, o
que seria o fim das atividades, a turma estava bastante entusiasmada e pediu a continuação do
projeto, então foi encaminhada uma solicitação, à PROEX – Pró‐reitoria de Extensão, pedindo a
prorrogação do mesmo. O projeto foi prorrogado, e nesta nova fase os alunos seriam os
protagonistas. Utilizando o conhecimento adquirido na primeira etapa, eles realizariam a
confecção de um trabalho com a temática “A incidência do câncer de pele na cidade de Arapiraca
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‐ AL”. Mas no período em que se deveria retomá‐lo, ocorreu a greve das Instituições de Ensino
Federal, o que atrasou o seu reinício, que se deu no término da greve e retorno das aulas do IFAL
‐ Campus Arapiraca.
Então, surpreendentemente, houve a evasão de praticamente 75% dos alunos
participantes. De uma turma de 15 (quinze) alunos, restaram apenas 04 (quatro). Ainda assim,
deu‐se continuidade ao projeto. Foram realizados levantamento bibliográfico e visita à Secretária
de Saúde de Arapiraca para obter dados/estatísticas locais sobre o câncer de pele; além disso,
foram confeccionados questionários para aplicar na escola de onde os alunos eram oriundos;
porém, a concretização dessa fase do projeto não aconteceu devido à evasão total dos discentes
envolvidos com os trabalhos, fato que se deu, segundo os próprios alunos, por motivos pessoais.

CONCLUSÃO
O projeto reafirmou aquilo que era hipótese no início de seu desenvolvimento – o ensino
científico‐tecnológico tem uma vasta aplicação e as pessoas em geral, independente de condição
social, podem ter acesso a este ensino; ademais, há formas de solucionar o problema do ACT ‐
Analfabetismo Científico e Tecnológico, a primeira etapa do projeto é uma demonstração disso.
Além disso, uma grande lição ficou, principalmente com a segunda etapa do projeto:
obstáculos surgem sempre e se deve aprender como contorná‐los, tentar amenizá‐los ao
máximo, entretanto, nem sempre se pode extingui‐los, a exemplo de quando houve a evasão
total dos alunos e o projeto teve de ser interrompido.
Enfim percebe‐se que, como na grande maioria dos problemas relacionados à educação, a
temática abordada neste trabalho é uma limitação do sistema educacional, à qual não é dada a
devida importância. Contudo, poderia haver a criação de políticas de incentivo à diminuição da
distância, existente atualmente, entre a população e o ensino científico‐tecnológico. Com a
melhoria na distribuição e expansão das atividades científicas aos mais variados públicos,
disseminando‐as ao maior número de pessoas possível.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

AGRADECIMENTOS

À PROEX – Pró‐reitoria de Extensão pela oportunidade que tem dado aos alunos do ensino
médio integrado de, assim como os de ensino superior, ter acesso à iniciação científica;
Ao Instituto Federal Alagoas – Campus Arapiraca por disponibilizar o espaço e todos os
materiais que eram necessários à execução do Projeto;
Aos meus orientadores, Prof. Me. Tiago Cordeiro de Oliveira e Prof.Dr.Marcos Nunes de
Oliveira pelo companheirismo e por todos os ensinamentos que me passaram;
E por fim à organização do CONNEPI, que todos os anos faz a divulgação dos projetos que
estão sendo executados nas instituições de ensino público por todo Norte e Nordeste brasileiro.

REFERÊNCIAS
AULER, Décio; DELIZOICOV, Demétrio. Alfabetização Científico‐Tecnológica Para Quê? Ensaio –
Pesquisa em Educação e Ciências, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p.1‐13, jun. 2001.
BARTSCH, Aleksandra Sliwowska; ANTUNES, Adelaide Maria De Souza. A Importância da Ciência e
Tecnologia para a Construção da Competitividade no Brasil. Revista Gestão e Planejamento,
Salvador, v. 8, n. 1, p.68‐88, jun. 2007.
SILVEIRA, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto; BAZZO, Walter Antonio. Ciência e Tecnologia:
Transformando a Relação do Ser Humano com o Mundo. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL
PROCESSO CIVILIZADOR, 9., 2005, Ponta Grossa. Comunicação Oral. Ponta Grossa: Sem, 2005. p.
2121

‐

1212.

Disponível

em:

<http://www.uel.br/grupoestudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/wo
rkshop/art19.pdf>

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6
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RESUMO
O texto presente apresenta reflexões iniciais sobre
pesquisa realizada no Campus Pinheiro, unidade de
ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão ‐IFMA. O IFMA‐ Campus
Pinheiro oferece cursos do eixo tecnológico Gestão de
Pessoas e Recursos Humanos nos cursos Técnicos de
Nível Médio e Graduação. Este Campus foi criado por
meio da interiorização do Instituto Federal do
Maranhão, à luz da análise da implementação da Lei
Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O
objetivo da pesquisa é analisar implementação do
Campus através deste ordenamento legal e as suas

implicações educacionais e sociais em nível regional.
Para tanto, foram considerada, primeiramente,
análise das normas e legislações nacionais, em
especial Lei Federal nº 11.892 , e documentos oficiais
institucionais.
Através da pesquisa dos instrumentos oficiais e após
analise da
vivência no Campus Pinheiro,
pretendemos identificar suas principais dificuldades,
considerar possibilidades de desenvolvimento social
para região e propor ações que visam consonância ao
que foi proposto na Lei Federal nº 11.892.

PALAVRAS‐CHAVE: educação profissional, interiorização, normas.

THE INTERIORIZATION EXPANSION AND THE FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND
TECHNOLOGY MARANHÃO‐IFMA: the case of IFMA‐Campus PinheiroABSTRACT
This paper presents initial reflections on
research conducted at the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Maranhão ‐IFMA
Campus Pinheiro. The Pine IFMA‐ Campus offers courses
technological axis Personnel Management and Human
Resources in East and Technical courses Undergraduate
Level. This Campus was created through the
internalization of the Federal Institute of Maranhão, in
the light of the analysis of the implementation of the
Federal Law No. 11.892, of December 29, 2008 The
purpose of this research is to analyze the

implementation of the Campus through this legal system
and its implications educational and social regionally.
For both, were considered, first, analysis of standards
and national laws, especially Federal Law No. 11.892,
institutional and official documents.
Through research of the official after analysis of
instruments and experience in Campus Pinheiro, we
intend to identify their main difficulties, consider
possibilities of social development for the region and
propose actions aimed at keeping what was proposed in
the
Federal
Law
No.
11,892.

KEY‐WORDS: professional education, internalization, standards.
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A EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO‐ IFMA: o caso do IFMA‐ Campus Pinheiro.
INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão‐IFMA, com Reitoria
sediada na capital do estado, é resultado de uma política de Estado do Governo do presidente
Luís Inácio Lula da Silva, regulamentada pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O IFMA
contou com a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão – CEFET´s e
das Escolas Agro Técnicas Federais Maracanã e Codó. O IFMA Campus Pinheiro, objeto de estudo,
situado na microrregião da Baixada Maranhense, Limita‐se, dentre outros, com os municípios de
Santa Helena, Bequimão e São Bento. O Campus foi criado por meio da interiorização do IFMA, a
luz da analise da Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e concretizado na segunda
fase de expansão do instituto. O Campus oferece cursos dos Eixos Tecnológicos Gestão de
Negócios e Recursos Naturais para jovens e adultos interessados em cursar turmas de Técnico
em Nível Médio e Cursos Superiores.
Antes de qualquer argumentação, cabe‐nos perguntar como tem ocorrido o processo de
implementação dos Campus no Maranhão, se esta implantação obedece ao disposto na Lei
Federal n° 11.892/08 e, mais ainda, se a implantação do IFMA Campus Pinheiro tem se
relacionado com as questões sociais do individuo e da sociedade onde está inserido. As respostas
para essas perguntas foram os pressupostos teóricos que sedimentaram a referida proposta. É
importante ressaltar também, que a importância de se pensar essa proposta se deve pela
expectativa que a unidade cria na comunidade, no que diz respeito à possibilidade de ascensão
social e econômica que a instituição pode proporcionar aos jovens e adultos da região.
O interesse pela Temática emerge diante de, em virtude de sermos servidores lotados a
Pró Reitoria de Ensino deste instituto, o acompanhamento dos processos de implantação dos
Campi do IFMA é uma das atrib

uições atinentes à função das pesquisadoras. É interessante ressaltar que o presente
estudo poderá ainda colaborar com esboços relacionados à implementação de políticas publicas
em educação profissional e auxiliar no melhor entendimento do que constitui a implantação de
novas unidades da rede federal de educação profissional.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1. Antecedentes históricos
No cenário cientifico educacional,os últimos anos foram de intenso debate acerca dos
estudos voltados a relações historicamente construídas entre educação profissional e
desenvolvimento social e individual. A fundação das escolas técnicas federais que subsidiaram o
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ensino que tem o trabalho como princípio educativo tem longa trajetória histórica. O marco
inicial foi a instalação de dezenove escolas de Aprendizes e Artífices, legitimada na gestão do
presidente Nilo Peçanha, pelo Decreto 7.566/1910. A criação das supracitadas escolas objetivou
desenvolver socioeconomicamente os indivíduos “desprovidos de fortuna” e de “hábitos de
trabalho profícuo”
Considerando: que o aumento constante da população das cidades exige que se
facilite às classes operárias os meios de vencer as dificuldades sempre
crescentes da luta pela existência; que para isso se torna necessário, não só
habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo
técnico e intelectual, como fazê‐los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os
afastará da ociosidade, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros
deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à Nação. (Decreto Lei nº
7.566, de 23 de setembro de 1909, grifos nossos).

Segundo CUNHA 2000, na década de 1930, o Ensino Profissional sofreu mudanças
significativas, foi neste período que a Câmara dos Deputados promoveu uma série de debates
sobre o tema “expansão do ensino profissional”, propondo a destinação deste sistema de ensino
a todos indivíduos , pobres ou ricos. O resultado dessa discussão foi a criação dos Serviços de
Remodelagem do Ensino Profissional Técnico, que teve o seu trabalho concluído à época da
criação dos Ministérios da Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio, em
1930. Desde então os debates sobre a modernização da educação profissional foi tema de
pesquisa dos estudiosos dessa linha de conhecimento.
A Constituição de 1937 trouxe, em sua redação, as implementação de escolas vocacionais
e pré‐vocacionais, voltadas para as classes menos favorecidas e dita como dever do estado, em
colaboração com as indústrias, o dever de execução destas. Esta ação visou atender demanda
crescentes de profissionais especializados para as atividades de indústria e comercio.
O ensino pré‐vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é,
em matéria de educação, o primeiro dever do estado. Cumpre‐lhe dar execução
a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de
iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações
particulares e profissionais. (BRASIL, 1937)

Na década de 1950, foi possível através da Lei Federal n.º 1.076/50, conhecida como lei
do Ensino Industrial, a equivalência entre os estudos de cunho acadêmicos e profissionalizantes,
invalidando a austeridade entre os dois ramos de ensino. A Lei permitia que os alunos que
concluíssem cursos do ensino profissional, se desejassem, pudessem continuar seus estudos
acadêmicos, nos níveis superiores, desde que prestassem exames que avaliasse o nível de
conhecimento. Decreto n.º 34.330/53, em sua redação, regulamenta o regime de nivelamento e
equivalência, com efeitos no ano de 1954. (CUNHA, 2000)
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2. Os Institutos Federais
Com o passar dos anos, novas tecnologias foram exigindo a capacitação da mão de obra
industrial, dessa forma, foram exigidas também, avaliações sobre as dinâmicas do ensino
profissional. Nos últimos anos, temas relativos a implementação de educação profissional foram
considerados prioridades nas frentes de estudos dessa linha. Essa nova fase de implementação
da educação profissional é simbolizada pela Lei Federal n. 11.892/2008 , conhecida como Lei de
Criação dos Institutos Federais. Esse documento foi legitimado na gestão do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e tem como principal objetivo criar unidade federais, especializadas na oferta
de cursos profissionais, nas suas diversas modalidades de ensino, formando indivíduos com
capacitação para vida produtiva. Com esta proposta, observa‐se, claramente, a necessidade
politica de se afirmar a relação entre educação profissional e desenvolvimento. Destaca‐se, no
seu marco legal, uma estreita articulação com os setores produtivos locais em uma proposta de
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas e na oferta formativa (Otranto, 2010, p.
97)
Essa proposta educacional ainda prevê uma emergente expansão da rede de educação
profissional e contempla construções de varias unidades, distribuídas em vários municípios da
zona rural dos estados brasileiro. Esse fenômeno ficou conhecido como interiorização da Rede
Federal de Educação Profissional. A proposta dessa interiorização é provê desenvolvimento as
comunidades, distantes dos centros urbanos, atendendo aos arranjos produtivos locais,
contribuindo com a educação e a qualificação da mão de obra local. Os Campus precisam ofertar
cursos de forma contribuir com produção da região, amenizando assim, o êxodo oriundo do
deslocamento de jovens para regiões ditas mais desenvolvidas, em busca de oportunidades. É
importante destacar ainda que durante essa fase de construção de novas unidades nos
municípios diversos foram necessárias articulações do IFES com prefeituras locais e a busca por
emendas parlamentares, consolidando assim, a construção dos unidades.
A partir das primeiras fases da política de expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, o Maranhão passou a contar com dezoito Campus e três
Núcleos Avançados, os quais estão distribuídos em dezoito municípios, sendo que a capital São
Luís, possui três Campus. A Fase de expansão do IFMA tomou como base a contribuição da rede
federal no desenvolvimento socioeconômico do estado e a implementação econômica nos
municípios que representavam os polos ou mesorregiões do estado do Maranhão. Foi nesta fase
que deu início a interiorização do IFMA, ofertando cursos da educação profissional em locais,
historicamente à margem das políticas públicas. Na terceira fase de expansão do IFMA, mais de
oito Campus foram implantados no estado maranhense, totalizando 26 Campus, o que lhe
permitirá abranger a quase totalidade das regiões do estado. Nesta fase da expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica serão criados, no Maranhão os Campus de
Araioses, Coelho Neto, Grajaú, Itapecuru Mirim, Pedreiras, Presidente Dutra, São José de
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Ribamar e Viana, município estes situados nas diversas mesorregiões. O Campus Pinheiro, objeto
de estudos é oriundo da terceira fase da expansão do IFMA, instituída na gestão do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o Campus Caxias, Barra do Corda e Barreirinhas(‐
_______http://www.ifma.edu.br/index.php/instituto/histórico)

METODOS
Esta pesquisa respaldou‐se, num primeiro momento, em estudo bibliográfico, face a
necessidade de uma fundamentação teórica substancial sobre o tema, utilizou‐se ainda, o
método fenomenológico, uma vez que este caracteriza‐se pela ênfase ao mundo da vida comum.
A triagem pelos aspectos legais que legitimam o objeto da pesquisa também serviu de base para
fundamentação da pesquisa.
No segundo momento, tendo em vista da forma de abordagem do problema de cunho
qualitativo, dois trabalhos paralelos serão executados. Foram realizadas visitas as instalações do
IFMA Campus Pinheiro como recorte a infraestrutura da unidade. O segundo trabalho será a
aplicação de questionários e entrevistas com os servidores e alunos da unidade, bem como,
coleta dos depoimentos da comunidade escolar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No primeiro momento, foram feitas pesquisas bibliográfica acerca do tema escolhido e
normas, inclusive as institucionais, atinentes a implementação da interiorização dos Institutos
Federais. Foram escolhidos alguns locais no Campus Pinheiro para visitação avaliação da
infraestrutura.
Durante as primeiras visitas ao Campus, observou‐se que a estrutura do prédio coincide
com as exigências da proposta de expansão e com o próprio projeto do Campus. A visitação
destinada à aplicação de questionário e entrevistas servirá de base para avaliarmos a conexão
entre as ações educacionais do polo e suas as contribuições socioeconômicas para com os
indivíduos e a sociedade onde o Campus está inserido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Historicamente, o objetivo da Educação Profissional é formar indivíduos jovens
desfavorecidos para o mercado de trabalho e fazer com que estes pudessem cumprir as tarefas
exigidas pela indústria em todas as fases de modernização.
A criação dos Institutos Federais deu inicio a uma nova fase das instituições públicas de
educação profissional. Essas mudanças foram caracterizadas por um processo de interiorização
da rede, simbolizada pela expansão e construção de novas unidades de ensino em município,
localizados na zona rural do estado e em municípios polos das mesorregiões do estado. Esse
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processo de interiorização movimentou o comercio da região, em especial, serviços de habitação
e transporte.
No entanto, nesse mesmo contexto em que percebemos tais mudanças, questionamos se
as reais causas dessa política pública de educação profissional atende às demandas dos Arranjos
Produtivos Locais dos municípios, suas especificidades econômicas e sua demanda da mão de
obra.
No Maranhão, a interiorização alcançou municípios de praticamente todas as
mesorregiões do estado, caracterizados por uma diversidade econômica e cultural e por
necessidades e carência sócio econômica distintas. Cada unidade ou Campus tem como função
ofertar cursos de eixos tecnológicos que visam a contribuir com essas carências em observância
ao que foi disposto na Lei 11.892. O IFMA Campus Pinheiro acompanhou essa metodologia e tem
ofertado educação profissional aos jovens e adultos da mesorregião onde estar inserido região,
nas suas diversas modalidades de ensino.
Compreendemos que a interiorização muito contribui no sentido de equalizar a educação
para todas as classes sociais e estabelecer uma formação profissional para os trabalhadores
brasileiros em geral. Contudo, as normas e objetivos da lei Federal N 11.892 precisam ser
observadas e analisadas, dentro deste contexto de interiorização e democratização da rede
federal, pois nesse mesmo contexto em que percebemos avanços na educação profissional, são
igualmente percebidas ações que sinalizam conflitos dentro da administração escolar. Mais
ainda, é desafiante e necessário observar esse cenário conflituoso, propondo, dentro do que foi
observado, ações que venham amenizar os impasses constatados.
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RESUMO
O ensino de química não dever deixar de lado seu
caráter experimental, por conta disso, mesmo com as
limitações existentes, os professores devem trazer
experimentos para motivar seus alunos e despertar‐lhes
o interesse. Uma maneira de se fazer experimentos em
sala de aula sem laboratório equipado é utilizando
materiais alternativos e no projeto utilizamos tais
materiais para fazer experimentos e explicar um dos
assuntos de química do ensino médio, que é ácidos e
bases e indicadores de pH, utilizamos três experiências
ligadas a esses assuntos, abordando‐os de forma clara e

concisa, utilizando livros de química do ensino médio
como referência . Aplicamos o projeto em uma turma do
1° ano do ensino médio, em que os alunos apreciaram a
parte teórica e pratica, em seguida responderam um
questionário, que posteriormente foram analisados e
tabulados e os resultados obtidos foram colocados na
forma de gráficos para melhor entendimento, por
conseguinte levando as considerações finais acerca da
pesquisa de como os experimentos devem ser
abordados.

PALAVRAS‐CHAVE: ácidos e bases, experimentos e questionários.

APPLICATION OF EXPERIMENTS IN MIDDLE SCHOOL
ABSTRACT
Chemistry education should not put aside its
experimental character, because of this, even with the
existing limitations, teachers should bring experiments
to motivate his students and arouse their interest. One
way to do experiments in the classroom without proper
lab is using alternative materials and design we use such
materials for experimenting and explain one of the
subjects of high school chemistry, which is acids and
bases and pH indicators, we use three experiences

related to these matters, addressing them clearly and
concisely, using high school chemistry textbooks as a
reference. Apply the project in a class of 1° year of high
school, in which students enjoyed the theoretical and
practical part, then answered a questionnaire, which
were later analyzed and tabulated and the results were
placed in the form of graphics for better understanding,
therefore taking the final considerations about research
on how experiments should be approached.

KEY‐WORDS: acids and bases, experiments and questionnaires.
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APLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS NO ENSINO MÉDIO
INTRODUÇÃO
É de conhecimento dos professores de Química o fato de que experimentação desperta
um forte interesse entre alunos, Segundo Giordan (1999) é consenso que a experimentação em
química desperta interesse entre os alunos, independente do nível de escolarização, pois para
eles a experimentação tem caráter motivador, por esta motivada aos sentidos. A experimentação
tende a despertar nos alunos, um forte interesse devido a ter um caráter motivador, lúdico,
essencialmente vinculado aos sentidos (Benite, 2009), pois os alunos são envolvidos através de
aspectos visuais como cores, texturas que faz estreitar o elo entre a motivação e aprendizagem.
Docentes afirmam que o experimento aumenta a capacidade de aprendizado, pois funciona
como meio de envolver o aluno nos temas em pauta (Benite, 2009). A aula experimental é um
instrumento de ensino muito eficaz, pois facilita a visualização e compreensão de fenômenos,
além de despertar o interesse por disciplinas de exatas e desenvolver o senso crítico dos alunos.
Muita das vezes a experimentação é utilizada pelos docentes sempre que um assunto é
considerado complexo por parte dos alunos, não sendo possível sua total compreensão com o
uso apenas do giz e do quadro negro ou modernamente do pincel e quadro magnético, porém,
ciência é muito mais que saliva e giz. A importância da inclusão da experimentação está na
caracterização de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno na
compreensão dos fenômenos sobre os quais se referem os conceitos (Nani, 2004).
Apesar das recentes reformas nos materiais didáticos de química para o ensino médio,
essa disciplina ainda é para a grande maioria, basicamente teórica devido à ausência de
laboratórios nas escolas de ensino médio, configurando limitações no ensino de química, que
vem sendo observado desde a década de 70 (Zanon e Maldaner, 2007). A falta de experimentos
para melhor elucidação de questões teóricas contribui para um senso comum distorcido sobre a
disciplina, associando‐a com questões negativas, como por exemplo, que a química é perigosa e
utiliza ferramentas matemáticas de difícil entendimento.
Diante deste quadro, cria‐se a necessidade de utilizar metodologias alternativas de ensino
sempre tentando despertar o interesse, o raciocínio e o entendimento dos conceitos químicos.
Assim, os alunos perceberiam que a química está mais presente em seu cotidiano do que
imaginam. A maioria dos professores concorda com Del Pino, J. C. e Machado Lopes, C. V. (1997)
quando dizem em seu trabalho que “para o ensino de Química ser eficiente e significativo, é
preciso que os conteúdos abordados reflitam a realidade cotidiana dos alunos, sem descuidar da
experimentação, a qual deve estar na base da metodologia adotada e pode ser praticada com
materiais de fácil aquisição”.
Então, uma forma de viabilizar os experimentos nas escolas de ensino médio é a
construção de equipamentos alternativos de baixo custo e até mesmo utilizando materiais
recicláveis, que o professor poderá usar em conjunto com conceitos abordados em sala sobre
certo assunto. Como afirmam Silva et al. (2009), é incoerente justificar o pouco uso de atividades
experimentais pela falta de recursos, uma vez que revistas direcionadas para a educação em
ciências contêm, frequentemente, experimentos com materiais de baixo custo sobre temas
abrangentes que contemplam diversos conteúdos.
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Um dos conceitos de química que são abordados no ensino médio é o de ácidos e bases e
existem inúmeros experimentos, empregando materiais alternativos, que se pode usar para
buscar facilitar a compreensão de tal assunto e procurou‐se nesse projeto, verificar o
entendimento dos alunos de uma turma do ensino médio sobre o assunto ácidos, bases e
indicadores de pH através da aplicação de experimentos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente projeto foi desenvolvido em uma turma de 1º ano do ensino médio da Escola
Estadual Almirante Barroso, localizado no município de Santana no estado do Amapá com a
aplicação dos conceitos e experimentos envolvendo ácidos‐bases e indicadores de pH. Com o
intuito de analisar o entendimento de alunos do ensino médio, acerca dos conceitos ácidos‐
bases, a pesquisa teve como foco colher dados na forma de questionários para serem analisados,
sendo que as perguntas do questionário foram elaboradas com base na aplicação dos
experimentos empregando materiais existentes no cotidiano.
Para uma melhor compreensão dos assuntos ácidos e bases, extraiu‐se uma definição do
tema, a partir do livro: Química na abordagem do cotidiano, cujos autores são Francisco Miragaia
Peruzzo e Eduardo leite do canto, edição de 2003.
Ácidos: segundo Arrhenius, é todo composto que dissolvido em água, origina H+ como
único cátion (o ânion varia de ácido para ácido).
Bases: segundo Arrhenius, é todo composto que dissolvido em água, origina OH‐ como
único ânion (o cátion varia de base para base). Aplicou‐se também o conceito de indicadores
ácido‐base, que segundo os mesmos autores “é uma substância que apresenta uma determinada
coloração em meio ácido e outra em meio básico” e segundo Feltre, 2004, “são substâncias
orgânicas de formulas complexas e possuidoras de um caráter de ácido fraco ou de base fraca”.
Tendo como princípio estas definições, explanou‐se o assunto aplicando os conceitos
acima. Vale ressaltar que os alunos da referida turma tiveram aulas de química apenas no final do
3º bimestre do ano letivo, ou seja, não tiveram aulas de química nem no 1° e nem no 2°
bimestre.
Depois da elucidação do assunto aos alunos, foram feitos três experimentos, que podem
ser conduzidos de duas formas: ilustrativa e investigativamente. A escolha sempre recai no
enfoque da experimentação ilustrativa, pois geralmente é mais fácil de ser conduzida, e é
empregada para demonstrar conceitos, sem muita problematização e discussão dos resultados
experimentais, uma vez que as aulas práticas não dispõem de muito tempo para a realização
Giordan (1999). Os experimentos ilustrativos foram os seguintes: trocando o gás da garrafa,
indicador natural à base de repolho roxo e produção de gás a partir de vinagre e bicarbonato de
sódio. Os materiais e os procedimentos usados foram:
 Trocando o gás da garrafa:
 Materiais: 2 garrafas PET de 500 mL com tampa; 1 mangueira fina e flexível; Prego (ou
furadeira); Cola quente; Água com gás; Água destilada; indicador vermelho de metila;
banho de gelo e banho de água quente
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 Procedimento experimental: Primeiramente furaram‐se as tampas das garrafas PET com o
prego e introduziram‐se as extremidades da mangueira em cada furo das tampas
vedando‐as totalmente com cola quente. Em uma garrafa colocou‐se água com gás até
cobri‐la pela metade e na outra garrafa água destilada, em ambas as garrafas se despejou
algumas gotas do indicador vermelho de metila, conectou‐se com a mangueira através
das tampas e mergulhou a garrafa com água destilada no banho de gelo e
consequentemente a garrafa contendo água com gás no banho de água quente em
seguida os alunos observaram o ocorrido.

Figura 1 ‐ Mostra a aplicação do experimento trocando o gás da garrafa
 Comentário: o intuito do primeiro experimento era mostrar que a garrafa contendo água
com gás ficava vermelha quando se adiciona vermelho de metila, mostrando que esse
meio é ácido em compensação a outra garrafa fica amarelada com a adição de vermelho
de metila, mostrando que esse meio é neutro ou até mesmo básico. Com o tempo a cor
das garrafas se inverte, pois, a garrafa com água gaseificada possui CO2 dissolvido nela
que provavelmente reagiu com a água formando ácido carbônico (H2CO3) e que foi
colocada no banho de água quente provocando o escape de CO2 para a outra garrafa, que
contém água destilada, mudando sua cor de amarelo para vermelho e a outra que era
vermelha torna‐se amarela.
 Indicador a base de repolho roxo.
 Materiais: Extrato de repolho roxo; 7 copos descartáveis; vinagre; bicarbonato de sódio;
detergente; soda caustica; limão; água; seringa descartável
 Procedimento Experimental: O extrato de repolho roxo foi feito triturando‐se um pedaço
de repolho roxo, introduzindo‐se em uma panela com água e aquecendo‐a,
posteriormente com o uso de um coador separou‐se a parte sólida da parte líquida (essa
parte líquida é o extrato do repolho roxo). Utilizando os copos e com o uso da seringa
para medir o volume preparou‐se várias soluções sendo elas, todas rotuladas: solução 1
com 5 mL de água + 5 mL de vinagre, solução 2 com 5 mL de água + 5 mL de solução
diluída de NaOH, solução 3 com 5 ml de água + 5 mL de detergente, solução 4 com 5 mL
de água + suco de limão, solução 5 com 5 mL de água + aproximadamente meia colher de
bicarbonato de sódio. Em cada solução feita, foi adicionado 5 mL de extrato de repolho
roxo e explicou‐se o ocorrido.
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Figura 2 ‐ Construindo uma escala de pH a partir do repolho roxo
 Comentário: O segundo experimento era para mostrar a escala de pH com o uso do
extrato sobre as soluções, explicando que a escala de pH varia de 0 à 14 e a coloração das
substâncias ácidas é diferente das substâncias básicas, assim como no primeiro
experimento que também mostrou isso.
Um bom indicador deve ter a primeira e a segunda cores bem diferentes, para que se
possa perceber, com facilidade a mudança de cor rápida, isto é, quando adicionarmos uma base
ou ácido ao indicador ele terá adquirido uma das cores, momento denominado viragem do
indicador (Feltre, 2004).
 Produção de gás com vinagre e bicarbonato de sódio
 Materiais: Garrafa PET de 500 mL; vinagre; bicarbonato de sódio; balão de látex.
 Procedimento experimental: Adicionaram‐se aproximadamente três colheres de sopa de
bicarbonato de sódio dentro da garrafa e 10 mL de vinagre na mesma garrafa, tampou‐se
a boca da garrafa com o balão de látex e comentou o que aconteceu dentro da garrafa.

Figura 3 ‐ Reação entre um ácido e um carbonato
 Comentário: O terceiro e último experimento mostra uma reação entre um ácido e um
carbonato provocando a formação do gás CO2 que encheu o balão colocado na boca da
garrafa.
 Depois aplicamos o seguinte questionário:
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1) O que são ácidos, segundo Arrhenius?
2) O que são bases, segundo Arrhenius?
3) Em relação à escala de pH considera‐se que uma solução é acida quando:
4) Em relação à escala de pH considera‐se que uma solução é básica quando
5) Quais das duas substâncias são indicadores ácidos‐bases
6) Quando se adiciona extrato de repolho roxo, em um copo A contendo uma determinada
solução, ela fica azul e em outro copo B, ela adquire a cor vermelha. Com base nisso e na
escala do extrato mostrada abaixo:

7) O CO2 quando dissolvido em água, reage com ela produzindo ácido carbônico. Com base
na experiência trocando o gás da garrafa, por que a garrafa que tinha água destilada ficou
com a cor vermelho claro?
8) Em um dos experimentos feitos o ácido acético reagiu com o bicarbonato de sódio,
produzindo um gás que encheu o balão. Qual é esse gás?
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Após a realização dos experimentos, foi aplicado o questionário aos alunos e como
mostrado acima era constituído de oito questões de múltipla escolha que abordavam sobre os
seguintes conceitos do tema proposto: definição de ácidos; definição de base; escala de pH para
ácidos e bases; reconhecimento de indicadores ácido‐base com suas respectivas faixas e
colorações; identificação dos produtos das reações ocorridas no experimentos.

Nº de alunos que acertaram

Desempenho por acertos
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

Ques tão

Figura 4 – Quantidade de acertos por questão
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Como se pode observar pelo gráfico 1, nas questões 1, 2 e 5 do questionário aplicado, dos
14 alunos apenas 7 acertaram, ficando claro que eles sentem dificuldades em relação a escala de
pH de ácidos e bases pois, na 4ª questão apenas um aluno acertou. A que teve o maior número
de acertos, refere‐se ao experimento que mais chamou atenção dos alunos, pelo fato de ter
despertado o interesse deles em perguntar o porquê do balão ter enchido. As outras questões
demandam um conhecimento mais apurado sobre o assunto, o que pode ter dificultado na hora
de interpretar a questão.
O desempenho dos alunos em relação as questões acertadas e erradas, pode ser
justificado pelo fato deles só terem tido contato com a disciplina química no final do 3º bimestre
do ano letivo de 2013, o que nos levou a dar uma espécie de aula sobre ácidos e bases antes de
partirmos para a parte experimental do projeto, a Figura 5 a seguir mostra esse desempenho.

Figura 5 ‐ Mostra o desempenho por questões
Apenas uma questão tivemos mais de oito alunos acertando e as demais questões o
desempenho foi de 7 para baixo o números de alunos que acertaram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Concluímos que pelo fato de os alunos não trazerem o embasamento teórico suficiente e
o contato desde o primeiro semestre de 2013 com o assunto de química e o intuito do projeto
era verifica o nível de aprendizagem dos discentes, aliando teoria e pratica, com a aplicação de
experimentos e do questionário, referente aos assuntos ácidos e bases no cotidiano, pois “as
atividades experimentais eram propostas para que o aluno redescobrisse leis e princípios da
Química e a partir de fatos e observações, o aluno deveria chegar às generalizações” (Sicca,
1990). Então ficaria clara a idéia de que as atividades experimentais tinham a finalidade de
permitir explorações conceituais valorizando os conhecimentos que os alunos possam ter
desenvolvido previamente, porém, como conheciam o assunto de maneira superficial, isso pode
ter refletido no desempenho da turma, mas, a experimentação deve continuar sendo objeto de
pesquisas na área de química com o objetivo de fazer o aluno entender melhor o assunto, pois os
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experimentos despertam o interesse dos discentes e o professor deve tirar de sua mente que,
pelo fato de não se ter laboratório altamente equipado é que não se podem fazer experimentos
em sala, pelo contrário, podemos fazer utilizando materiais alternativos.
Contudo, devemos levar a experimentação de forma cautelosa para alcançarmos os
resultados desejados e desenvolver nos alunos certo nível de compreensão sobre a ciência e a
tecnologia auxiliando‐os a se apropriarem não somente de conhecimentos, mas também,
habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre muitas das questões
que afligem a sociedade contemporânea e atuar na solução de tais questões. Tem‐se desta
maneira a intenção de formar o aluno como cidadão, que possa participar de forma efetiva da
sociedade.
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RESUMO
A aprendizagem pode ser influenciada através de
metodologias que proporcionem aos estudantes a ação
de refletir, buscar explicações e participar das fases dos
processos de resolução de problemas. E é fundamental
que a conscientização ambiental seja trabalhada em sala
de aula de forma atrativa e motivadora, aproveitando
materiais recicláveis de baixo custo para a construção de
brinquedos.
Com o objetivo de incentivar o
desenvolvimento linguístico dos estudantes, que se
tornou um instrumento para a formação de agentes

multiplicadores na mudança de atitudes em relação à
educação ambiental. Esse trabalho teve como publico
alvo estudantes regularmente matriculados de uma
turma do sexto ano do turno vespertino, que em sua
maioria residem na zona rural. Pode‐se perceber que no
decorrer da atividade houve a participação intensa dos
estudantes, com perguntas sobre temas relacionados ao
meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: interdisciplinaridade, produção de texto, aula prática, educação ambiental, motivação

READ AND LEARN: ENCOURAGING READING AND BUILDING TOYS WITH RECYCLABLE
MATERIALS IN SCIENCE EDUCATION IN A MUNICIPAL SCHOOL ARAGUATINS‐TO
ABSTRACT
Learning
can
be
influenced
through
methodologies that provide students the action to
reflect, seek explanations and participate in the phases
of problem solving. And it is crucial that environmental
awareness is crafted in class attractive and motivating
room, taking advantage of low‐cost recyclable materials
to build toys. Aiming to encourage language
development of students, who became an instrument
for the formation of multipliers in changing attitudes
towards environmental education. This work has
targeted public students enrolled in a class in the sixth
year of the afternoon shift, most of whom reside in rural
areas. It can be noticed that in the course of the activity

was the intense participation of students with questions
on topics related to the environment.
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LER E APRENDER: O INCENTIVO À LEITURA E A CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS
RECICLÁVEIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ARAGUATINS‐TO
INTRODUÇÃO
Sabe‐se que um dos principais problemas da Educação no momento, é a dificuldade que
os estudantes têm de ler e produzir textos, dessa maneira e necessário desenvolver
metodologias diferenciadas na sala de aula, cuja função seja reforçar a aprendizagem linguística.
De acordo com Guimarães (2009) o papel do professor de Ciências é de mediar o processo para a
construção do conhecimento entre o estudante e o objeto de estudo, de acordo com a realidade
na qual está inserido, estabelecendo estratégias que os levem a ser protagonista do seu próprio
conhecimento, utilizando metodologia onde se pode trabalhar de forma interdisciplinar o ensino,
aliando o incentivo à leitura e a produção de texto aos problemas enfrentados na região em que
vivem. Tendo em vista que a leitura e a escrita são instrumentos imprescindíveis para a aquisição
de conhecimentos, e assume um papel importante na construção de um pensamento cientifico,
permitindo que os estudantes possam atuar de forma crítica na realidade que o cercam.
E essa preocupação com a formação dos valores e atitudes desses estudantes,
juntamente com o que se pede no referencial curricular, realizou‐se todas as atividades voltadas
para a aquisição de entendimento sobre educação ambiental, mostrando que pequenas ações
realizadas podem contribuir para uma melhor qualidade de vida. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (BRASIL, 2007), o estudante deve observar e
analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo as
transformações provocadas pela ação humana e as consequências dessas atividades para a
sociedade. É necessário ainda que se estabeleça um conceito de meio ambiente que englobe
todos os aspectos da vida humana, e quais são seus impactos sobre a natureza.
O desenvolvimento dessa atividade teve como objetivo, trabalhar de forma
interdisciplinar o ensino de Ciência, aliando o incentivo à leitura e a produção de texto como um
instrumento para a formação de agentes multiplicadores na mudança de atitudes em relação à
educação ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho realizou‐se em uma Escola Municipal da cidade de Araguatins, que está
localizada no extremo norte do Tocantins, as margens do Rio Araguaia, em uma região conhecida
como “bico do papagaio”, tendo como público alvo, estudantes regularmente matriculados de
uma turma do sexto ano do turno vespertino do Ensino Fundamental, totalizando 30 (trinta)
estudantes, que em sua maioria residem na zona rural.
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O projeto de incentivo a leitura e escrita aconteceu no decorrer do semestre, sendo
destinada uma aula semanal para a realização do mesmo, sempre intercalada para que não
interferisse na disciplina, bem como em seus conteúdos, onde foram trabalhadas as dificuldades
linguísticas dos estudantes, utilizados sistematicamente textos funcionais ou lúdicos, a fim de
influenciar o desenvolvimento da escrita, sempre relacionados à educação ambiental. Com a
utilização de textos diversos, livros e revistas em quadrinhos.
Depois dessa atividade foi proposto que os estudantes, construíssem brinquedos com
materiais recicláveis e matérias de baixo custo para as realizações das aulas prática que foram
tinta guache, cola, garrafas pet, borracha, EVA, pincéis, tampinha, papel, cartela de ovo, caixinha
de creme dental, palito de dente e de churrasquinho, o rolo de papel higiênico, caixinha de leite e
lata de refrigerante. Os estudantes foram divididos em dois grupos cada um com 15 integrantes
para o desenvolvimento das aulas práticas, e tiveram total liberdade na confecção dos
brinquedos com materiais recicláveis, podendo trazer mais de um por grupo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como previsto, foi estabelecido um dia da semana para a realização das atividades
referentes ao desenvolvimento linguístico dos estudantes no contexto da educação ambiental.
No primeiro momento houve uma conversa informal com o objetivo de diagnosticar
conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, onde se percebeu que eles tinham noções da
importância da preservação do meio ambiente. Depois dessa conversação foram distribuídos
folhetos sobre “Queimada: só controlada”, onde eles deveriam lê e contextualizar com o que
estava sendo trabalhado em sala de aula, na qual iam descrever suas opiniões sobre queimadas
descontroladas e sua influência na diversidade do Cerrado e quais consequências tinham para a
população (FIGURA 1). Para Guimarães (2009) a aprendizagem é influenciada por meio de
atividades que mediadas pelo professor, possam provocar o estudante, no sentido de refletir,
buscar explicações e participar das etapas de um processo que leve à resolução de problemas,
usando como meio a leitura e a comparação de diferentes textos, e a exposição escrita da sua
opinião sobre o contexto estudado.
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Figura 1‐ Desenvolvimento de texto pelos estudantes
Logo após essa etapa os estudantes procuraram palavras desconhecidas no folheto onde
tiveram a oportunidade de conhecer o seu significado com a utilização do dicionário (Figura 2).
De acordo com Oliveira (2006) o uso do dicionário pode desenvolver a curiosidade para a busca
de informação, e esse conhecimento adquirido, por sua vez, será uma excelente ferramenta para
o desenvolvimento da leitura e domínio na escrita. Pôde‐se perceber que os estudantes ficaram
entusiasmados quando descobriram realmente que palavras ditas “difíceis” tinham o significado
tão simples, e os aproximaram da disciplina com o entendimento de termos que os
desestimulavam. E é essencial que os professores possam problematizar e desafiar os alunos,
com a utilização dessa prática, fazendo com que eles aprendam conceitos científicos por meio da
investigação e assim consequentemente haverá uma melhor compreensão desses conteúdos
(ZÔMPERO, et.al. 2010).
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Figura 2‐ A utilização do dicionário pelos estudantes
No segundo momento foram repassadas informações sobre alguns elementos
encontrados no lixo, e o tempo que eles levam para se decompor, e que maneira poderia
diminuir a produção do lixo, bem como: reduzir, reutilizar e reaproveitar. Os estudantes tiveram
acesso a explicações, sobre as possibilidades de descarte dos “resíduos”, como o lixão, o aterro
sanitário e a incineração, e de que maneira eles poderia prejudicar os seres vivos. Com o objetivo
a incentivar o reaproveitamento dos resíduos inorgânicos, pediu‐se que os estudantes
produzissem brinquedos utilizando os materiais recicláveis. Valorizando a opinião de cada um e
conscientizando que atitudes simples como reciclarem pode ser realizada de forma simples e
fácil. Promovendo assim, a contextualização do conteúdo teórico com a realidade dos
estudantes. Esta atividade tornou a aula mais atrativa e motivadora, por que os estudantes foram
instigados a produzir, tendo a possibilidade de aprender o conceito teórico e a prática.
O primeiro grupo escolheu fazer animais, como: aranha de garrafa pet (A), uma centopeia
de cartela de ovo (B) e uma arranha de papel (C) (Figura 3).
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Figura 3‐ Animais de materiais recicláveis
Essa atividade possibilitou construir o conhecimento sobre como esses materiais são
utilizados e de que forma é disposição final desse “lixo”, considerando que a cidade de
Araguatins está localizada as margens do rio Araguaia. De acordo com Mucelin e Bellini (2008) é
comum que haja disposição desses materiais sem “utilidade” em locais indevidos como terrenos
baldios, margens de estradas, e nas margens de lagos e rios. Pode‐se observar que essa prática é
comum em nossa cidade, podendo provocar a contaminação do rio além de provocar doenças
veiculadas pela água, e todas essas informações foram discutidas em sala de aula, e os
estudantes perceberam o quanto é importante a conscientização da população sobre a educação
ambiental.
No decorrer da aula houve a participação intensa dos estudantes durante a atividade,
com perguntas sobre temas relacionados ao meio ambiente. O que possibilitou um
posicionamento dos estudantes em relação à realidade da cidade em que vivem. E assim foi
possível identificar que essas atividades assumiram um papel importante na construção de um
pensamento crítico, permitindo que os estudantes possam atuar de forma construtiva na
realidade que o cercam. Essa abordagem diferenciada da prática docente representa um avanço
no sentido de permitir que os alunos possam adquirir conhecimento sobre o tema,
proporcionando trabalhar a interdisciplinaridade como um processo dinâmico, que envolve a
participação e integração entre educando, o educador e o processo de ensino ‐ aprendizagem
(ANDRADE & REYES, 2011).
O segundo grupo optou por confeccionar o ônibus escolar produzido com garrafa de
amaciante, tampinha e palito de dente (A); um trem feito por: caixinha de leite, cartela de ovo,
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rolo de papel higiênico, tapinha, palito de dente e caixinha de creme dental; e um avião feito por
garrafa pet, tampinha, palito de churrasquinho e EVA (Figura 4).

Figura 4 ‐ Brinquedos construídos com materiais recicláveis
Com o desenvolvimento dessa metodologia, observou que os estudantes interagiram
diretamente nas aulas, onde puderam desenvolver seu raciocínio, discutir o conteúdo com seus
colegas de forma divertida e prazerosa. Construindo valores e um pensamento crítico sobre a
educação ambiental, mostrando a eles a responsabilidade que a sociedade deve ter com o
ambiente em que vivem. Esses procedimentos foram de grande relevância para o crescimento
contínuo da aprendizagem, discutindo em sala de aula que os impactos ambientais podem
influenciar a vida no nosso planeta. Repassando também que é possível atender as necessidades
da humanidade sem destruir o meio ambiente, diminuindo o consumismo com medidas simples.
CONCLUSÃO
A atividade apresentada teve um fator significativo, proporcionando uma interação, entre
a teoria adquirida durante as aulas teóricas, com prática diferenciada. E assim despertando o
interesse pela leitura e escrita na produção de textos, onde percebeu que os estudantes tiveram
uma melhora significativa no desenvolvimento linguístico no decorrer projeto. E a aplicação das
atividades de conscientização ambiental na sala de aula como uma metodologia inovadora e de
baixíssimo custo, foi de grande relevância para a vida escolar dos estudantes, criando estratégias
de conscientização ambiental, mostrando que atitudes simples como a construção de brinquedos
com materiais recicláveis e a conscientização de como o lixo deve ser descartado
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adequadamente. Os estudantes no decorrer das atividades desenvolveram um pensamento
crítico sobre a utilização dos recursos naturais, refletindo sobre problemas enfrentados na nossa
região, e assim percebendo que são responsáveis pelas suas ações, sendo o provedor da
construção do seu conhecimento. Os educandos tiveram a possibilidade de dialogar e
reelaboraram conceitos, discutindo com os colegas, trocando experiências e relacionando o
conteúdo trabalhado em sala de ao seu cotidiano.
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RESUMO
Este trabalho objetiva identificar como vem
acontecendo o processo de inclusão do aluno com
deficiência visual em aulas de Matemática. O referido
trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa (PIBIC
/2013) denominada “Metodologias e recursos
pedagógicos adaptados e lúdicos no ensino da
Matemática como auxílio no processo de inclusão de
alunos com deficiência visual” no 1º Ano do Ensino
Médio, a qual se encontra ainda em andamento.
Realizou‐se pesquisa de campo, tendo como
procedimentos técnicos de coleta a entrevista
semiestruturada com o professor de Matemática e
com o aluno com deficiência visual e aplicação de
questionários junto aos alunos sem deficiência que
estudam na sala do aluno com deficiência visual. A
amostra trabalhada correspondeu a 1 aluno com

deficiência visual (do universo de 6 alunos) que estuda
no 1º Ano da Rede Estadual de Ensino de São Luís,
seus 37 colegas de sala de aula e o professor de
Matemática. A análise dos dados revela a existência de
uma prática pedagógica sem realização de atividades
diversificadas e sem a utilização de recursos
adaptados, com efeitos negativos para a
aprendizagem do aluno com deficiência visual e ainda
a prevalência da concepção integradora por parte dos
colegas de sala de aula. Aponta a necessidade de
investimentos na formação continuada de professores
e a promoção de ações com vistas à sensibilização e a
conscientização dos alunos com relação à concepção
inclusiva em educação e a construção de atitudes
humanas acolhedoras à diferença.

PALAVRAS‐CHAVE: Inclusão, Deficiência visual, Educação Matemática.

INCLUSION OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT IN MATH CLASSES: A PRELIMINARY
STUDY
ABSTRACT
This Academic paper aims to focus on how the
inclusion process of blind student in math classes. This
is a partial result from an undergoing PIBIC research
project named “Adapting Methodologies and ludic
resources as a way to help the inclusion process of
blind students” during first year of high school
program. A field research having as technical collecting
procedure a semi‐structured interview involving the
mathematics professor as well as the blind student,
furthermore a questioner was applied involving non‐
blind students who study in the same class along with
the blind one. The analyzed sample corresponded to
one student visually disabled (in a group of six), who

studies at the first year of state public high school, his
thirty classmates along with the mathematics
professor. The data analysis demonstrated that there
has not been a diversified pedagogical praxis and also
without adapted resources, providing a negative
influence on the blind student’s learning process
although the integrative conception by his classmates.
This research points out the need for investment on
the professors training and qualification as well as
promoting actions trying to make students aware of
the inclusion conception in education along with the
buildup sensible human attitudes towards differences

KEY‐WORDS: Inclusion, Visual Impairment, Mathematics Education.
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A INCLUSÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM AULAS DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO
PRELIMINAR

INTRODUÇÃO
A Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva aponta como
urgente que as escolas estejam preparadas para garantir o acesso e permanência dos sujeitos da
educação especial (pessoas com deficiência visual, auditiva, física e intelectual e pessoas com
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades /superdotação), a fim de que possam
avançar para níveis mais elevados de aprendizagem escolar (BRASIL, 2008). Isto implica em um
conjunto de ações e investimentos, exigindo transformações desde a estrutura física da escola,
passando pela formação dos profissionais da educação e pela mudança de concepção por parte
dos diferentes segmentos da instituição educacional (técnicos, professores, alunos e pais).
No que se refere à inclusão do aluno com deficiência visual (DV), torna‐se necessário
ainda, entre outras exigências, a adaptação de recursos pedagógicos e a vivência de momentos
em sala de aula que favoreçam a interação deste com os demais alunos. Com relação ao
processo ensino‐aprendizagem da Matemática, estas exigências não são menores, visto que a
compreensão dos conceitos e propriedades matemáticas por parte do aluno com deficiência
visual só é possível com a utilização dos sentidos remanescentes (tato, audição, paladar, olfato)
como canais que conduzam às representações mentais dos conhecimentos matemáticos, bem
como mediante um processo interativo, onde a linguagem do outro seja mediadora entre o
sujeito que aprende e o objeto do conhecimento.
O presente trabalho tem por objetivo identificar como vem acontecendo o processo de
inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de Matemática, buscando refletir sobre dados
levantados à partir da fala do aluno com deficiência visual, do professor e dos colegas de turma
do referido aluno, os quais abordam especificamente sobre a aprendizagem da Matemática pelo
aluno com deficiência visual, a interação com os demais alunos, a prática pedagógica do
professor de Matemática e as representações mentais dos colegas com relação a inclusão.
Considera‐se que trazer reflexões sobre a inclusão de alunos com deficiência visual em
aulas de Matemática é uma contribuição sempre valiosa quando possibilita diagnosticar
dificuldades e detectar avanços, com vistas a apontar possibilidades de melhoria na oferta das
condições necessárias ao satisfatório processo de inclusão escolar destes alunos.
Como suporte a estas reflexões, se adotou as contribuições de autores como Almeida
(2011), Vitaliano (2010), Minto (2000), Voivodic (2004) e documentos nacionais como as
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (2001) e a Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva (2008).
Este artigo encontra‐se organizado em quatro partes. A primeira se constitui desta
introdução; a segunda apresenta os materiais e métodos adotados na realização desta pesquisa,
a terceira aponta e discute dados da investigação referentes aos aspectos acima referidos sobre
a inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de Matemática; e para concluir, trazemos
algumas considerações sobre a discussão do tema.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho consiste em um recorte da pesquisa (PIBIC IFMA/FAPEMA‐2013/2014)
denominada “Metodologias e recursos pedagógicos adaptados e lúdicos no ensino da
Matemática como auxílio no processo de inclusão de alunos com deficiência visual” no 1º Ano do
Ensino Médio, a qual encontra‐se ainda em andamento.
Para a efetivação da etapa da pesquisa a qual se refere este artigo, realizou‐se pesquisa
de campo com vistas à coleta de dados junto aos alunos e professor de Matemática do 1º Ano do
Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino de São Luís.
Quanto aos procedimentos técnicos de coleta (LAKATOS; MARCONI, 1992), adotou‐se a
documentação direta, a qual se materializou através da: 1) Observação direta intensiva, por meio
da entrevista semiestruturada com o professor de Matemática e com o aluno com deficiência
visual da escola selecionada para a realização da pesquisa e 2) Observação direta extensiva, com
a aplicação de questionários junto aos alunos sem deficiência que estudam na sala do aluno com
deficiência visual.
No tratamento dos dados, procedeu‐se à análise quantitativa e qualitativa das mensagens
e enunciados oriundos das entrevistas realizadas com o aluno com deficiência visual e professor
de Matemática e das respostas aos questionários aplicados junto aos alunos sem deficiência
visual.
A amostra trabalhada correspondeu a 39 sujeitos da pesquisa, incluindo 38 alunos e 1
professor da Rede Estadual. Tal amostragem se constituiu a partir do quantitativo de alunos com
deficiência visual estudando no 1º Ano do Ensino Médio nas Redes de Ensino Estadual.
Assim, de acordo com o Centro de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual, instituição
responsável pelo acompanhamento e apoio aos alunos com deficiência visual matriculados na
Rede Estadual de Ensino, existem 6 alunos (5 com baixa visão e 1 com cegueira) na condição de
estarem matriculados no 1º Ano do Ensino Médio e que são acompanhados por esta instituição.
Neste caso, optou‐se por trabalhar com 1 aluno, ou seja, com 16,6% do universo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aluno com DV entrevistado possui baixa visão de grau elevado, do tipo congênito em
decorrência do albinismo.
Este é o seu primeiro ano de estudo na escola, afirmando ter boas relações com os
colegas e com o professor de Matemática. Com relação à vivência de preconceitos, ele informou
que, nesta escola, ele não teve experiências neste sentido, mas teve nas escolas que frequentou
anteriormente.
Ao tipo de preconceito vivido, ele respondeu “Com relação à cor mesmo, essas coisas”.
Esta resposta abre espaço para se pensar que, pelo fato do fenótipo da pessoa com albinismo ser
bastante manifesto (diferencial na cor da pele e dos cabelos), os outros sujeitos do seu entorno
se voltam mais para a aparência física do que para a posse da DV e suas evidências, manifestando
a existência de uma cultura escolar ainda impregnada de preconceitos, seja qual for a diferença
presente. Neste sentido, Almeida (2011) pontua a escola como um espaço educativo, que precisa
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ser humanizado, onde se possa conviver com a diversidade, compreendendo a diferença como
característica essencial do ser humano.
O aluno que chega para ser incluído também precisa ser recebido com o mínimo de
preparação possível, porque senão as resistências e as marcas o deixarão marcado,
negativamente, para sempre.
É preciso que as escolas iniciem o processo de inclusão justamente pela
transformação de espaços em ambientes educativos e os ambientes educativos são
formados pelos espaços humanizados, cheios de vida, alimentados pelas diferenças.
(ALMEIDA, 2011, p. 11)

O aluno afirmou ter bom relacionamento com os colegas de sala e com o professor de
Matemática, contudo, ao se perguntar sobre a sua aprendizagem em Matemática, suas respostas
não manifestaram clareza e sim certa insegurança com relação às experiências vivenciadas na
aprendizagem desta ciência.
Pesquisador: Qual foi a aula de Matemática que você mais gostou?
Aluno: (Ficou calado)
Pesquisador: Você consegue dizer uma que você gostou mais que as outras?
Aluno: Não.
Pesquisador: Então não tem problema. Quais as maiores dificuldades que você já
sentiu nas aulas de Matemática?
Aluno: Na hora dos cálculos.
Pesquisador: Em quais conteúdos de Matemática você sente maior dificuldade em
aprender?
Aluno: Tem uns, só que eu me esqueci.
Pesquisador: Mas foram os do começo do ano?
Aluno: Na parte do terceiro bimestre.

No decorrer da entrevista, o mais interessante foi identificar em sua fala que, embora ele
afirme que as aulas de Matemática não proporcionam a realização de atividades diversificadas e
nem a utilização de recursos adaptados à sua necessidade específica, é sobre si mesmo que recai
ou que ele coloca a responsabilidade por “não ser bom em Matemática”.
Pesquisador: Você gosta da disciplina de Matemática?
Aluno: Eu gosto, mas eu não sou bom de Matemática.
Pesquisador: Por causa dos cálculos você acha que não é bom? Mas por que você
tem dificuldade em cálculos?
Aluno: Não, por que assim: eu nasci aqui em São Luís, mas eu morei oito anos em
outra cidade do interior, aí lá o estudo é complicado, né? E aí logo eu vim pra cá.
Uma experiência nova.

Este discurso de trazer para o aluno com deficiência a culpa por sua não aprendizagem
vem na contra mão da história quando as conquistas no campo dos direitos humanos já
presentes no ordenamento jurídico internacional e nacional afirmam que o respeito à diferença
de cada um implica na adoção do princípio da equidade. Este consiste na garantia de condições
diferentes àqueles que possuem especificidades, inclusive ter ou não uma deficiência, para que
possam aprender com qualidade. Isto significa garantir ao aluno com deficiência as condições de
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aprendizagem adequadas e no caso dos alunos com DV, isto implica na presença de textos com
escritas ampliados ou em Braille, materiais em alto relevo, uso do soroban e tantos outros,
considerando o grau da deficiência.
Em um sentido sintetizador, Minto (2000, p.7) reforça, quando se refere a política
inclusiva presente no Plano Nacional de Educação que esta “representa, sim, a ousadia de rever
concepções e paradigmas, nos quais o importante é desenvolver o potencial dessas pessoas,
respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades”.
Tudo isso vem reforçar a necessidade de se construir propostas que favoreçam a inclusão
do aluno com DV, e nas quais sejam contempladas as adaptações dos recursos e metodologias
que possibilitem a interação deste aluno com os colegas de sua sala de aula.
Durante a entrevista com o professor de Matemática do aluno com DV, percebeu‐se que
o professor não se sente preparado para trabalhar com este aluno em sua sala de aula, pois,
segundo o mesmo, ele não foi capacitado para isso.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (2001) consideram que os professores
capacitados são aqueles que em sua formação inicial tiveram acesso a conteúdos ou disciplinas
sobre educação especial e desenvolveram competências para: perceber as necessidades
educacionais especiais dos alunos; flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de
conhecimento e avaliar continuamente a eficácia do processo educativo.
As maiores dificuldades que o professor afirmou enfrentar durante o processo de
interação com o aluno diz respeito à falta de recursos e estratégias metodológicas e a
necessidade de adaptar os conteúdos para que o aluno possa acompanhar as aulas. O professor
não costuma utilizar recursos específicos para trabalhar com o aluno e nem fazer planejamento
para isso. A maneira que o professor encontrou para ajudar o aluno foi através dos
questionamentos realizados pelo mesmo, pois através das perguntas realizadas pelo aluno, o
professor pode se direcionar a ele no sentido de sanar as dificuldades.
Também não são realizadas avaliações diferenciadas com o aluno com DV, o professor
apenas procura observar o aluno para constatar se ele está conseguindo acompanhar e dentro
das dificuldades que ele apresenta, o professor vai realizando as avaliações com mais lentidão
que com os demais.
Diante do exposto, referenda‐se o entendimento de que o paradigma de inclusão escolar
presente nos documentos legais não significa apenas garantir o acesso ao ensino regular ao aluno
com deficiência, mas é oferecer‐lhe todas as condições necessárias a sua aprendizagem e
vivência social dentro do ambiente escolar. A formação do professor torna‐se essencial neste
processo visto ser ele o condutor da dinâmica da sala de aula e o mediador por excelência dos
conhecimentos próprios da Ciência que leciona. Neste contexto, Vitaliano (2010) destaca a
necessidade de se rever a formação inicial e garantir uma formação continuada que possibilite
reflexões e mobilize transformações na prática, visto que:
É unânime a constatação de que os professores não estão preparados para incluir
alunos com NEE (necessidades educativas especiais), seus cursos de graduação não os
prepararam para isso e as poucas oportunidades de formação continuada também
não. (p.51, grifo nosso)
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Nos dois primeiros bimestres do ano letivo, conforme explicita o professor, havia um
profissional (professor itinerante) para o atendimento especializado na escola, mas depois desse
período de tempo ele não compareceu mais na escola. Com relação a esta ausência de
profissionais para dar suporte ao professor, Almeida (2011) adverte:
Alguém pode pensar que é na convivência que todos irão aprendendo passo a passo
como fazer isto. E eu respondo: só que, até aprender algo, nós, alunos e professores,
vamos machucando, causando marcas, errando e tornando estas dificuldades, muitas
vezes, resistências e não aceitações que poderão perdurar pela vida afora. Nesse
caso, é uma pena errar sabendo que está errado e continuar a errar por não ter
ninguém ajudando. (p.9)

No que se refere aos dados resultantes do questionário aplicado junto aos alunos que
estudam com o aluno com DV, serão analisados, neste relatório, apenas aqueles referentes às
duas primeiras questões respondidas.
A primeira questão, de natureza objetiva, buscava identificar as representações mentais
dos alunos acerca do paradigma da inclusão, versando mais precisamente sobre a opinião destes
acerca da inclusão de aluno com DV na escola regular. Verificou‐se, de forma surpreendente, que
os alunos ainda mantêm um pensamento segregacionista, avesso à concepção de que a escola
deve ser um espaço de convivência humana, ao qual todos têm direito de a ela ter acesso e nela
permanecer com todas as condições necessárias para interagir, aprender e desenvolver suas
potencialidades.

Eles devem estudar na mesma sala
que os alunos sem deficiência

6%
21%

Eles devem estudar em salas
especiais
36%

37%

Elas devem estudar em escolas
adaptadas para alunos com
deficiência visual
Não marcaram alternativa

Figura 1 ‐ Opinião em relação à inclusão dos alunos com deficiência visual no ensino regular
Verifica‐se no quadro acima que apenas 21% do alunado apontou que os alunos com DV
devem estudar na sala que estudam os alunos sem deficiência, ou seja, na sala onde eles mesmos
estudam. Contudo, 73% dos alunos pesquisados afirmaram que o lugar para os alunos com DV
estudarem deve ser as salas ou escolas especiais. Esta compreensão é um retroceder ao
Paradigma da Integração já tão criticado e que se refere, como esclarece Voivodic (2004, p.26) “a
intervenção necessária para que a criança (aluno) possa acompanhar a escola, sendo o trabalho
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feito individualmente com a criança e não com a escola” (grifo nosso). Isto implica em manter os
alunos com deficiência isolados até que estejam “prontos” para participarem da escola regular
tradicional e homogeneizadora.
A concepção inclusiva vem em oposição a este paradigma defendendo a escola como um
espaço por excelência de convivência e aprendizagem na diversidade. É a escola, enquanto
instituição historicamente definida como responsável pela formação das novas gerações, que
deve adaptar‐se para cumprir sua missão social sem discriminação ou garantia de privilégios,
como bem reforça as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º:
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizar‐se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade
para todos.

Com relação a segunda questão que visa saber se para os alunos pesquisados a presença
de colegas de sala de aula com DV lhes traz algum incômodo, a grande maioria respondeu que
“não”.

Ter colegas de sala de aula com deficiência visual lhe
traz algum incômodo?
Sim
3%

Não
97%

Figura 2 ‐ Opinião dos alunos videntes com relação a presença do aluno com DV na sala de
aula
Este resultado poderia nos fazer acreditar que a turma de alunos foco desta pesquisa é
adepta da inclusão, se não fosse comparado com as respostas dadas à primeira questão em que
apenas 21% afirmaram que os alunos com DV devem estudar na mesma sala dos alunos sem
deficiência, ou seja, com eles mesmos. Contudo, quase 73% definiu que os alunos com DV devem
estudar em outros espaços que não são a sala de aula regular, isolando‐os em salas ou escolas
especiais.
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Estes dados permitem pensar que estes alunos não estão muito esclarecidos quanto a
inclusão, em que ela consiste e a vivência que estão tendo com o aluno com DV em sua sala de
aula, pois, embora digam que conviver com a diferença não lhes traz incômodo, não concordam
que os alunos com DV devam estar no mesmo espaço educacional que eles.
Dado o exposto, resta referendar o que pesquisadores (VITALIANO, 2010; VOIVODIC,
2004) vem apontando: muitas são as mudanças que devem ocorrer para que a escola se torne
inclusiva, dentre as quais a adequada formação inicial e continuada; a promoção de atividades
que favoreçam a acessibilidade atitudinal particularmente dos colegas de sala de aula e a
adaptação de recursos e metodologias que favoreçam o processo de aprendizagem.
Ao que se decide pela inclusão diante de tantos desafios, cabe buscar forças nos
argumentos de Pina (2006, p.12‐13 apud VITALIANO, 2010, p.27) quando afirma que as
dificuldades não podem nos desanimar e fazer desistir, senão estaremos contribuindo com o
paradigma da exclusão.
CONCLUSÃO
Nos últimos anos, tem‐se presenciado, em termos quantitativos, a ampliação da
abrangência do atendimento escolar à maioria da população, inclusive aos alunos sujeitos da
Educação Especial, contudo, este aumento significativo de alunos não tem vindo acompanhado
da garantia de oferta de uma educação de qualidade. Neste trabalho buscou‐se refletir sobre o
processo de inclusão de aluno com deficiência visual em aulas de Matemática à partir dos olhares
de alunos e professor que já estão vivenciando esta realidade.
Embora o princípio da inclusão possua o status oficial, pois está presente nos documentos
nacionais e internacionais que tratam da educação, percebeu‐se na fala dos alunos um discurso
numa perspectiva integradora, que foca a deficiência e não o potencial do aluno, colocando
neste a responsabilidade por sua educação escolar, quando a perspectiva inclusiva coloca a
responsabilidade na escola que deve preparar‐se para educar a todos em classes regulares,
oferecendo as oportunidades educacionais adequadas.
Ficou evidenciado diante das reflexões realizadas que o processo de inclusão do aluno
com deficiência visual em aulas de Matemática somente acontece quando o princípio da
equidade, enquanto o tratamento diferenciado aos diferentes para se alcançar a igualdade, se
materializa através da realização de atividades diversificadas que promovam a interação entre os
alunos e a utilização de recursos adaptados. Contudo, ainda se tem muito caminho para
percorrer e para que isso aconteça faz‐se necessário, além do esforço pessoal do professor de
Matemática em investir energias em sua qualificação profissional, ações governamentais no
sentido de oferecer a este professor oportunidades de formação continuada que o habilite a
fazer de sua sala de aula um ambiente inclusivo.
Destaca‐se ainda a necessidade de que sejam promovidas nas escolas atividades
diversificadas com vistas à sensibilização e a conscientização dos alunos com relação à inclusão e
a construção de atitudes humanas acolhedoras à diferença.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, G. P. de. Minha escola recebeu alunos para a inclusão: que faço agora? Rio de Janeiro:
Wak Editora, 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP 2008.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de Educação Especial – MEC/SEESP, 2001.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. Atlas:
São Paulo, 1992.
MINTO, C.A. Educação Especial: da LDB aos planos nacionais de educação do MEC e Proposta da
Sociedade Brasileira. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, Uesp, n.6, pp. 1‐26, 2000.
VITALIANO, C. R. Formação de professores para inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais. Londrina: EDUAL, 2010.
VOIVODIC, M. A. M. A. Inclusão escolar de crianças com síndrome de Down. Petrópolis, RJ: Vozes,
2004.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

XADREZ E MATEMÁTICA: INFLUÊNCIAS NA APRENDIZAGEM DE ALUNOS NO
ENSINO FUNDAMENTAL
2

3

4

5

Í. S. Gomes¹; L. K. Alencar ; D. E. Costa ; A. L. Medeiros ; R. A. Oliveira
2
Cursando Técnico em Vestuário, Campus de Caicó – (IFRN). E-mail: icarosilva81@hotmaill.com; Especialista em
3
Educação Motora, Campus Caicó – (IFRN). E-mail: ligyanne.alencar@ifrn.edu.br; Cursando Técnico em
4
Informática, Campus de Caicó – (IFRN). E-mail: daianetnt@gmail.com; Cursando Técnico em Informática,
5
Campus de Caicó – (IFRN). E-mail: ayrton_xadrez@hotmail.com; Cursando Técnico em Eletrotécnica, Campus de
Caicó – (IFRN). E-mail: rairbala@hotmail.com
1

RESUMO
O xadrez é uma prática de natureza lúdica e
desenvolve diversas habilidades como o planejamento,
formulação de estratégias, memorização, noções de
espaço e tempo, visualização geométrica, capacidade de
contagem, capacidade de concentração, raciocínio
lógico, etc. Diante disso, este artigo tem como objetivo
analisar a influência do xadrez na aprendizagem dos
conteúdos de Matemática de alunos do ensino
fundamental do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI), de Caicó-RN. Em meio aos resultados

obtidos pelos alunos participantes em uma avaliação
diagnóstica dos conteúdos básicos da Matemática,
evidenciou-se um déficit de desempenho nesta área,
aumentando a necessidade de novas maneiras de
desenvolvimento da aprendizagem. O projeto conta com
oficinas compostas por aulas teóricas e práticas de
xadrez e Matemática com intuito de desenvolver
habilidades que auxiliem no desenvolvimento cognitivo
dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento, habilidade, estratégia, ensino, aprendizagem.

CHESS AND MATHEMATICS: THE INFLUENCES OF STUDENTS IN LEARNING
BASIC EDUCATION
ABSTRACT
Chess is a playful practice which develops
various skills such as planning strategy formulation,
memory, notionsof time and space, geometric
visualization, counting ability, attention span, logical
reasoning etc. Therefore, this article aims to analyze the
influence of chess on learning the contents of
mathematics for elementary students of the Program of
Eradication of Childish Labor (PETI) in Caicó-RN.

According to theresultsobtained by the participating
studentsin a diagnostic evaluation of the basic
contents, it became evidenta deficit of performance
in this area, which increases the need for new ways
toenhance learning. The project includes workshops
consisting of theoretical and practical chess and
mathematics classes inorder to develop skills to help
in the cognitive development of the students.

KEY-WORDS: planning, skill, strategy, teaching, learning.
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XADREZ E MATEMÁTICA: INFLUÊNCIAS NA APRENDIZAGEM DE ALUNOS NO
ENSINO FUNDAMENTAL
INTRODUÇÃO
O xadrez surgiu na Índia há mais de 2.000 anos, por volta do século VI a.C. e apesar de ser
um dos jogos mais antigos do mundo, ele é um dos mais praticados da atualidade por amadores
e profissionais. É um jogo de estratégia e tática que não envolve sorte e é disputado em
um tabuleiro de casas claras e escuras com 16 peças de diferentes formatos e características
para cada adversário, com o objetivo final de dar mate no oponente, isto é, ganhar o jogo.
O jogo de xadrez é considerado complexo entre seus praticantes e apreciadores, sendo este
o motivo da exigência de um maior tempo de dedicação para o estudo e aprendizado efetivo
desta prática. Torna-se necessário ressaltar que utilizamos o xadrez, também, como prática
esportiva, embora o imaginário social associe a prática deste esporte à de um simples jogo.
Diferente do xadrez nas escolas, as disciplinas perdem a capacidade de fascinar os
discentes na medida em que exercem apenas o papel de necessidade. Percebe-se, portanto, que
didáticas consideradas cansativas não contribuem consideravelmente para os processos de
ensino e de aprendizagem.
Uma das disciplinas que não possui alta taxa de aceitação e rendimento no âmbito escolar é
a Matemática. Esta costuma se mostrar de difícil aprendizado devido aos métodos empregados
pelos professores, que se limitam a utilização do livro didático em suas aulas. Logo, sua
dinamicidade deve ser questionada conforme ocorre a busca por resultados acadêmicos
em longo prazo. A disciplina não costuma oferecer meios para que os conteúdos se tornem
significativos para os alunos, contribuindo para a falta de motivação.
Sendo o xadrez considerado uma prática que estimula o raciocínio lógico e a concentração,
as habilidades necessárias para sua aprendizagem demonstram que o xadrez pode ser
aproveitado em diversos aspectos pedagógicos, como na inserção do mesmo na perspectiva do
ensino e da aprendizagem da Matemática, dando maior dinamicidade à aula, auxiliando no
desenvolvimento cognitivo desses alunos e contribuindo no aumento da atenção e interesse dos
mesmos, por sair da monotonia das aulas padrões.
O projeto de extensão do IFRN Câmpus Caicó “O Xadrez e a Aprendizagem da Matemática”,
que deu origem a pesquisa, procurou desenvolver habilidades inerentes ao exercício do xadrez,
que promovam uma melhor aprendizagem dos conteúdos da Matemática, do ensino
fundamental, acessados pelos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), de
Caicó-RN. Bem como, desenvolver habilidades nos alunos como: planejamento e formulação de
estratégias, memorização, visualização geométrica, controle emocional, capacidade de contagem
e capacidade de concentração.
O PETI é um Programa do Governo Federal que tem como objetivo retirar as crianças e
adolescentes, de 07 a 14 anos, do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou
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degradante, ou seja, aquele trabalho que coloca em risco a saúde e segurança das crianças e
adolescentes.
Buscamos através de oficinas de xadrez, oficinas de Matemática e atividades recreativas
provocar uma mudança na realidade do grupo investigado, no que concerne a aprendizagem da
matemática, socialização e lazer. Para o planejamento pedagógico utilizamos metodologias de
cunho progressista para que os nossos alunos fossem atores em todo o processo de ensino e
aprendizagem. A prática pedagógica progressista é um paradigma educacional que ressalta a
transformação social através da educação. Segundo Libâneo (1990), no Brasil a metodologia
progressista é evidenciada em três pedagogias: a libertadora de Paulo Freire, a libertária e a
crítico social dos conteúdos. A utilização das metodologias críticas no ensino possibilitará que a
escola alegre, capaz, democrática e progressista reflita e repense as relações entre corpo e
mundo. Que o ensino e a aprendizagem revelem essa compreensão de mundo em constante
processo histórico produzido por corpos conscientes e autônomos.
Utilizamos o referencial teórico da pedagogia do esporte necessário à aprendizagem e a
democratização do xadrez, que evidencia a compreensão do esporte como fenômeno
sociocultural, identificando seus elementos técnico-táticos, sua inserção social e as relações nele
estabelecidas. As oficinas visam também discutir a prática esportiva vivenciada,
identificando seus valores, características e atitudes que cada sujeito expressa ao vivenciá-las e
destacar as atividades mais importantes para o grupo e relacioná-las com o acervo da cultura de
movimento dos sujeitos investigados, almejando-se identificar elementos que evidenciem um
maior aprofundamento da prática esportiva vivenciada e o ensino e aprendizagem da
Matemática.
O ensino e aprendizagem do Xadrez no meio escolar, conforme Silva (1997) é uma atividade
que além de proporcionar o lazer também dá a possibilidade de valorizar o raciocínio através de
um exercício lúdico, podendo alcançar, dentre outros, os seguintes objetivos: desenvolver o
raciocínio lógico; desenvolver habilidades de observação, reflexão, análise e síntese; desenvolver
habilidades e hábitos necessários à tomada de decisões; compreender e solucionar problemas
pela análise do contexto geral em que estão inseridos; ampliar os interesses pelas atividades
individuais; melhorar o desempenho nos estudos e, em particular, em Matemática.
Sá (2005) afirma ainda que:
[...] se grandes matemáticos como Euler (1707-1783) e Gauss
(1777-1855) trabalharam matematicamente problemas originários do
xadrez -respectivamente, o percurso do cavalo sobre as 64 casas do
tabuleiro e o problema da colocação de oito damas sobre o tabuleiro –
é possível adotar-se uma postura inversa. Assim, as regras e os
métodos que conduzem à descoberta da solução de um problema
enxadrístico podem ser aplicados didaticamente à resolução de um
problema de matemática. Isto permite qualificar tal esporte como um
instrumento motivador de primeira grandeza para a educação
matemática, na medida em que ele fornece uma reserva inesgotável
de situações variadas de resolução de problemas.
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Uma avaliação diagnóstica, com conteúdos da Matemática, realizada no início do projeto de
extensão, com o grupo estudado, revelou inúmeras dificuldades de compreensão das questões
propostas destinadas aos conteúdos do ensino fundamental. Frações, razões e proporções,
grandezas diretamente e inversamente proporcionais, produtos notáveis, funções do primeiro e
segundo grau e análise combinatória, foram assuntos abordados nesta prova, pois além de
serem conteúdos que podem ser associados ao xadrez, são de fundamental importância e base
da ementa da disciplina de Matemática do ensino fundamental. Surgindo, a partir dessa
realidade a necessidade de investigar e analisar a influência das oficinas de xadrez na
aprendizagem da Matemática.
A relevância científica da pesquisa se prende ao fato de se constituir em estudo
exploratório e de permitir seu desdobramento em várias outras pesquisas. O estudo proposto
contribui para mudanças da realidade, uma vez que se procura penetrar no íntimo dos processos
de ensino e aprendizagem da Matemática e investigar especificamente como as atividades
lúdicas e do xadrez estão relacionadas, para conhecê-la e compreendê-la melhor.
O PETI de Caicó-RN funciona em um prédio sem uma estrutura física adequada, no que
concerne aos ambientes de sala de aula, biblioteca, de prática de atividades corporais e áreas de
convivência. O projeto “O Xadrez e a Aprendizagem da Matemática” amplia as ações do PETI,
pois se constitui em atividades educacionais e esportivas, em um ambiente favorável à
aprendizagem.
MATERIAIS E MÉTODOS
No IFRN Câmpus Caicó- RN dispomos de uma sala devidamente climatizada, lúdica, com
recursos áudio visuais, materiais didáticos para as oficinas de Matemática, jogos de tabuleiro,
jogos de desafio, tabuleiros de xadrez e damas, relógios para competições de xadrez e mural de
xadrez magnético. Os alunos do projeto utilizam o laboratório de informática para jogos de
xadrez virtuais e pesquisas.
Dispomos para as oficinas recreativas de uma piscina, quadra coberta e campo de
futebol, com atividades relacionadas à coordenação motora global e noções de espaço e tempo,
utilizando o corpo do aluno como parte indissociável do processo de aprendizagem. Ratificando
o pensamento ressalta Freire (1993, p.10), que:
É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-blablantemente, que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos
com o nosso corpo inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com
os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e
também com a razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar
para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional.

Nas oficinas de Matemática relacionamos questões com a vida cotidiana dos alunos,
exercícios específicos do ensino fundamental e avaliações, que revelam o desenvolvimento da
aprendizagem da Matemática e produção de textos relacionados à resolução de problemas de
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determinadas questões. Observamos durante o desenvolvimento do projeto dificuldades
relacionadas à compreensão das questões, no que concerne a leitura.
Nas oficinas de xadrez exploramos o que é xadrez e sua história, tabuleiro, nomes das
peças, movimentos e capturas, quem inicia o jogo, objetivo do xadrez, xeque, formas de
defesa do xeque, empates, movimentos especiais, estratégias; análise de partidas, táticas,
aberturas, criação de jogadas com cartolinas e coleções e leitura de livros relacionados ao xadrez.
No desenvolvimento do nosso estudo procuramos não mensurar, apenas, quantitativamente
os resultados, atribuindo notas como referência à aprendizagem. A estabilidade constante dos
fenômenos humanos inspirados pelo espírito positivo da pesquisa quantitativa foi questionada
pelas pesquisas que valorizavam a complexidade e as contradições. Contudo, este estudo
caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva.
Para Chizzotti (1995), essa abordagem de pesquisa é uma designação que abriga correntes
de pesquisas muito diferentes. A pesquisa qualitativa, de um modo geral, contrapõe-se ao
modelo experimental. Os pesquisadores que valorizam a abordagem qualitativa utilizam o
método clínico que preconiza a descrição do homem num dado momento, em uma determinada
cultura, e o método histórico-antropológico que procura captar os aspectos específicos dos
acontecimentos e dados no contexto em que ocorrem.
Segundo Chizzotti (1995, p.79), outro aspecto separa a pesquisa qualitativa da quantitativa.
Ressalta o autor que:
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito o
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados
por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é a parte integrante
do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindolhes um significado e relações que sujeitos concretos criam em suas
ações.

O grupo investigado é composto por 10 crianças e adolescentes que participam do projeto de
extensão do IFRN, intitulado o Xadrez e a Aprendizagem da Matemática. Os sujeitos da pesquisa
são oriundos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do município de
Caicó sertão do Rio Grande do Norte. Torna-se necessário ressaltar que 40 alunos do PETI
participam efetivamente do projeto. Contudo, selecionamos para a pesquisa 10 alunos (as) que
possuíram o menor desempenho na avaliação diagnóstica realizada no início do projeto,
buscando interferir de forma mais significativa nas dificuldades encontradas.
O tipo de abordagem qualitativa utilizado nesta pesquisa exige que a escolha dos sujeitos
seja feita de forma intencional. Outros critérios foram estabelecidos como fundamentais para a
definição do perfil dos sujeitos: (a) fazer parte do PETI-RN e (b) vivenciar a prática do xadrez e
atividades corporais dentro do projeto o xadrez e aprendizagem da Matemática e (c) menor
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desempenho na avaliação diagnóstica.
Os dados deste estudo foram obtidos através da utilização de entrevista semiestruturada e
avaliações de Matemática e xadrez.
A entrevista do tipo semiestruturada seguiu o seguinte roteiro, conforme os objetivos
estabelecidos para a pesquisa: (a) dados pessoais; (b) inicio das atividades no PETI; (c) atividades
realizadas nas aulas de Matemática da escola; (d) atividades corporais realizadas nas aulas de
Educação Física; (e) se as atividades desenvolvidas no projeto estão provocando mudanças na
aprendizagem da Matemática e (f) o que a participação no projeto modificou em sua vida.
Tratando de entrevista semiestruturada, foi observada e necessária uma flexibilidade em seu
desenvolvimento de modo a enriquecer os relatos.
Para realização da entrevista foi utilizado o registro de gravação, com o objetivo de se ter o
discurso dos sujeitos como registro histórico original e, também, para que na análise dos
discursos todas as informações fossem extraídas na íntegra, contribuindo assim, para o estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ensino da Matemática é revelado pelos sujeitos da pesquisa como tradicional, de cunho
liberal. O ensino centrado no professor é evidenciado na transmissão dos conteúdos, exercícios
e avaliações centradas em um valor atribuído a um número (0 a 10). Os recursos das salas de
aula são precários e os professores de Matemática se utilizam meramente de quadro e giz. O
xadrez e outras alternativas não foram ressaltadas por nenhum dos alunos, na escola, como
estratégia para a aprendizagem da Matemática.
As experiências relatadas, pelos alunos, durante as aulas de educação física ressaltam uma
visão fragmentada do corpo e uma prática evidenciada na dimensão do saber fazer e na destreza
técnica. O ensino da Educação Física deve dar ênfase na linguagem e na competência
comunicativa. A emancipação libertará o aluno dos limites do uso da razão crítica não só no
contexto escolar, mas em todo o seu agir sócio cultural e esportivo. O processo educacional deve
proporcionar o saber fazer, o saber pensar e o saber sentir (KUNZ, 2011).
O conteúdo jogo e esporte nas aulas de Educação Física não foram ressaltados pelos
entrevistados e nenhum dos alunos teve a oportunidade de vivenciar a prática de xadrez
nas aulas de Educação Física.
Torna-se necessário ressaltar que entendemos o processo de aprendizagem através da
educação integral dos sujeitos. Para Iwanowicz (1994, p.75):
São os educadores e, principalmente aqueles que trabalham
diretamente com o corpo. Temos que aprender a trabalhar
especialmente com a criança, enfocando a importância de sua
experiência corporal, da participação ativa na aprendizagem do uso
do seu corpo. Temos que viver conjuntamente com essa criança a
busca dos seus limites e das suas capacidades, desenvolvendo
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ativamente a sua mente, por que existe um só organismo.

Observou-se nas oficinas de Matemática, que são realizadas uma vez por mês, com os
sujeitos da pesquisa, mudanças significativas tendo com referência inicial a avaliação
diagnóstica e exercícios realizados durante as oficinas. Contudo, observamos no relato dos
alunos que não houve mudança no ensino da Matemática da escola que, limita-se ao acúmulo
de conteúdos que, geralmente, não promovem a aprendizagem.
As interferências em conteúdos, específicos da Matemática, ainda estão sendo
analisadas. Não coletamos material empírico suficiente para afirmar em quais conteúdos o
xadrez possui uma maior influência. No projeto atendemos alunos do ensino fundamental 1,
do 3º ano ao 5º ano e do ensino fundamental 2, do 6º ao 8º ano e observamos que existe
déficit de conteúdos básicos como as quatro operações fundamentais nos dois níveis de
ensino.
É possível observar uma melhora significativa na atenção e concentração dos alunos
durante as oficinas de xadrez, Matemática e das atividades recreativas. Observamos que
alunos conseguem realizar todo esquema mental da atividade que foi relatada, e efetivá-la
com sucesso. Raciocínio imprescindível para o jogo de xadrez que é realizar a abstração para
prever as possíveis jogadas.
Os alunos, no início, do projeto demonstraram em seus relatos uma grande resistência às
oficinas de Matemática, acreditamos que isso foi influência de experiências anteriores do
ensino da Matemática na escola, no desenvolvimento mensal das oficinas fomos observando
uma mudança de comportamento, no que diz respeito à aceitação dos conteúdos da
Matemática e uma melhora significativa na quantidade de questões corretas nas avaliações
aplicadas.
CONCLUSÃO
Admite-se a provisoriedade da síntese aqui apresentada, no entanto, espera-se o
compartilhamento desse estudo com a comunidade científica e com todos os profissionais
que se interessam pelo estudo do xadrez e suas influências na aprendizagem da Matemática.
Percebeu-se, durante as aulas, o aumento quanto às aquisições de novos conhecimentos,
que posteriormente seriam utilizados em estímulos ao desenvolvimento das estratégias
expostas. Essas obtenções demandaram um aumento da centralização de suas ideias, que
evidenciaram o controle emocional dos mesmos para a formulação de táticas.
Embora, até o momento da pesquisa, não tenhamos todos os dados necessários a
conclusões mais expressivas relacionadas à que conteúdos específicos da Matemática há
influência direta da aprendizagem do xadrez, pôde-se perceber a existência de ganhos
significativos no ensino e na aprendizagem da Matemática dos sujeitos que desenvolvem
habilidades específicas do jogo de xadrez.
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RESUMO
Este artigo apresenta os objetivos e
andamentos do projeto de extensão “Teciteca: Uma
biblioteca têxtil no coração do Seridó” do IFRN, Campus
Caicó, desenvolvido como projeto de iniciação científica
pelos alunos e professores do curso técnico
subsequente em vestuário. Este projeto tem como
objetivo auxiliar os alunos do Curso de Vestuário na sua
qualificação profissional e também disponibilizar um
acervo de informações da área têxtil com a garantia de
qualidade de cada informação exposta para a

comunidade seridoense e profissionais da área que
encontram dificuldades de pesquisa sobre o tema. O
projeto conta com um espaço que possa repassar ao
visitante o máximo de informações possíveis com a
disposição de catálogos sobre as fibras, exposição das
fibras e de vários artigos têxteis para que cada vez mais
o setor têxtil do seridó ganhe qualidade e destaque,
assim como a valorização das confecções, das
tecelagens, das bonelarias do Rio Grande do Norte.

PALAVRAS-CHAVE: seridó, teciteca, têxtil, vestuário.

THE IMPORTANCE OF THE TECITECA IFRN CAMPUS CAICÓ AND REGION SERIDOENSE
ABSTRACT
This article presents the objectives and
proceedings of the extension project "Teciteca: A textile
library in the heart of Seridó" which has been developed
in the IFRN Campus of Caicó as an undergraduate
research project by students and teachers of the
subsequent course of technical clothing. This project
aims to assist students of clothing in their qualification
and also provide a wealth of information in the textile
industry with guaranteed quality for every exposed
information to the community of Seridó and

professionals who find difficulties in researching on the
theme. The project has a space that can afford the
visitors as much information as possible through
available catalogs about fibers, exposure of fibers and
textiles aiming the increasing of quality and highlight of
the textile of Seridó, as well as appreciation of clothing,
the weaving, the bonelarias of Rio Grande do Norte.

KEY-WORDS: seridó, teciteca, textiles, clothing.
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A IMPORTÂNCIA DA TECITECA NO IFRN CÂMPUS CAICÓ E REGIÃO SERIDOENSE
INTRODUÇÃO
A indústria têxtil brasileira ganha cada vez mais destaque no Brasil, tornando-se importante
fator econômico, principalmente no Rio Grande do Norte, onde são gerados cerca de 30 mil
empregos diretos em suas 556 empresas formalizadas, segundo dados publicados em 2012 no
portal G1, incluindo também as empresas informais que são ativas no território potiguar. A
região do Seridó no RN, considerada a segunda maior produtora de bonés no Brasil, é a
responsável pela movimentação econômica no estado com suas tecelagens, confecções, facções
que produzem bonés, camisas, bordados, panos de prato, calças, redes, entre outros. Mas, a falta
de mão de obra qualificada é constante entre os trabalhadores, o que dificulta na contratação de
algumas pessoas que procuram entrar no mercado de trabalho, pois indústrias procuram sempre
a qualificação para que a qualidade de seus produtos seja preservada.
Diante disso, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Câmpus Caicó, portador do curso
de vestuário, visa a oportunidade da melhoria da qualidade dos trabalhadores e da produção da
região. Decidiu-se, portanto, implantar uma teciteca, também chamada de “biblioteca de
tecidos”, com intuito de disponibilizar aos alunos do instituto e à comunidade interessada um
acervo de amostras, artigos de tecidos, fibras e aviamentos.
“A teciteca é o conjunto organizado e catalogado de amostras de tecidos que podem ser
classificada quanto à composição, estrutura, aplicação ou mesmo quanto ao nome
comercialmente conhecido.” (KAULING; G, B, 2008). Sendo assim, diante das pesquisas e
doações, a teciteca terá qualidade e capacidade para ser destaque regional na área.
Este trabalho visa mostrar, de forma geral, a execução do Projeto Teciteca e a possibilidade
da comunidade acadêmica e os seridoenses terem acesso às amostras de tecidos e que esta
servirá não apenas como um suporte pedagógico, mas como um espaço de elaboração e
disseminação do conhecimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
A proposta de execução do projeto está planejada e organizada por pesquisa bibliográfica de
conteúdo técnico para catalogação específica de materiais têxteis. A segunda parte é constituída
por todas as ações práticas realizadas para a preparação da teciteca e a última etapa consiste na
utilização e divulgação do espaço da teciteca.
“É fundamental que o profissional do setor de criação conheça as características, as
propriedades, o caimento e classificação dos tecidos.” (KAULING; G, B, 2008). Sendo assim, o
pesquisador deve ter em mente que para se ter êxito na pesquisa e execução do projeto, é
fundamental o conhecimento e habilidades para o cumprimento do cronograma de execução
que nesta pesquisa segue as seguintes fases: (a) pesquisa bibliográfica sobre fibras têxteis e
tecidos; (b) elaboração de fichas técnicas, dados técnicos e científicos e aplicações; (c) cadastro
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das empresas do ramo têxtil em banco de dados; (d) elaboração de painel classificando cada fibra
têxtil; (e) solicitação de amostras de fibras, tecidos planos e malhas às empresas da região; (f)
recebimento e catalogação do material adquirido; (h) organização do espaço físico; (i) criação do
material de divulgação; (j) divulgação da teciteca. O projeto realizou este cronograma
corretamente através de muitas pesquisas e colaboração das empresas na fase de solicitação de
amostras, fibras, malhas e materiais para a montagem do espaço físico, para que esses dados e
materiais enriqueçam cada vez mais o que estiver exposto para melhor compreensão do
visitante.
A elaboração das fichas técnicas conta com as pesquisas bibliográficas que são feitas no
laboratório de informática da instituição, pois são fundamentais para a confecção do painel de
fibras que servirão de fonte de pesquisa. A parte do cadastramento das empresas do ramo têxtil
no Seridó numa espécie de banco de dados é realizada através de buscas de dados no SEBRAE da
cidade de Caicó - RN. Essas informações servem como base para a procura de empresas da região
que possam doar amostras de fibras, tecidos planos e malhas, que possam ficar expostos na sala.
Por fim, é feita a montagem da sala, que conta com a aquisição de matérias e mobiliário, como as
mesas, as araras e manequins, que serão fundamentais para o progresso e divulgação do projeto
que será criado pelos fundadores, de forma que chame a atenção do público alvo da melhor
maneira possível.
Segundo Kauling (2008):
Na pesquisa realizada sobre as tecitecas existentes, observou-se que existem
duas opções em relação ao local mais apropriado para a instalação da teciteca, a
primeira é que algumas funcionam em salas e ambientes próprios, sendo assim
um espaço independente, e o cadastramento das bandeiras é feito através de
programas comuns, como Microsoft Word ou Excel. Outras são localizadas na
biblioteca da Instituição e não tem sala própria sendo que os registros das
bandeiras têxteis são efetuados no mesmo sistema dos livros (geralmente
pergamum). Ficou evidente que implantar a teciteca na biblioteca é mais
acessível, pois todos os alunos da instituição têm acesso, mesmo sendo de
outros cursos; torna-se mais barato, por se reaproveitar mesas, cadeiras e
espaço físico; é mais prático, pois os registros das bandeiras são feitos
diretamente no sistema da biblioteca, facilitando a consulta online para os
alunos.

Embora uma maior acessibilidade seja importante, um espaço reservado aliado à privacidade
se torna um dos diferenciais do projeto, pois torna possível o planejamento e o teste de novas
técnicas que podem ser aprimoradas pelos voluntários do projeto durante seu processo de
aprimoramento.
Com isso, a teciteca do instituto conta com um espaço próprio, montado com um mobiliário
que possa compor todos os catálogos, as amostras das fibras e o microscópio que proporciona ao
visitante uma visão microscópica da fibra caso seja de seu interesse e também arquivos que
servirão de fontes bibliográficas úteis e seguras para uma pesquisa. Portanto, percebe-se que a
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teciteca também serve de laboratório para os alunos do curso de vestuário, assim como para a
comunidade que pode se sentir à vontade em fazer visitas para aumentar seus conhecimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A execução do projeto começou com a produção das fichas técnicas das fibras realizadas com sucesso
contendo o nome científico da fibra, o nome popular, classificação natural ou manufaturada, a origem ou
região de cultivo, características, produção (Nacional e internacional), aplicações e curiosidades. Foram
produzidas as fichas técnicas das fibras naturais de algodão, capok, abacaxi, sisal, coco, seda, lã, amianto,
cânhamo, juta, linho, rami e das manufaturadas de acetato, vidro, viscose, triacetato, liocel, elastana,
poliamida, poliéster, polietileno, poliptopileno, acrílica e cloreto de poliviniva.

Tabela 1 - Fichas técnicas produzidas durante o projeto para a exposição em catálogos.
Fichas Técnicas
Naturais
Vegetal/Semente
Vegetal/Semente
Vegetal/Folha
Vegetal/Folha
Vegetal/Fruto
Animal/Secreção
Animal/Pêlos
Natural/Mineral
Vegetal/Caule
Vegetal/Caule
Vegetal/Caule
Vegetal/Caule

Produzidas
Algodão (CO)
Capok (CP)
Abacaxi (CB)
Sisal (CS)
Coco (CC)
Seda (S)
Lã (WO)
Amianto (A)
Cânhamo (CH)
Juta (CJ)
Linho (CL)
Rami (CR)

Fichas Técnicas
Manufaturadas
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Artificial
Sintética
Sintética
Sintética
Sintética
Sintética
Sintética
Sintética

Produzidas
Acetato (CA)
Vidro (GF)
Viscose (CV)
Triacetato (TCA)
Liocel (CLI)
Elastana (EL)
Poliamida (PA)
Poliéster (PES)
Polietileno (PE)
Polipropileno (PP)
Acrílica (PAC)
Cloreto de
Polivinila(PVC)

Fonte – Teciteca do IFRN Câmpus Caicó
Como mostra a tabela acima, a primeira fase foi realizada com êxito e com isso pôde-se
confeccionar os catálogos de cada fibra e tecidos.
Também foi realizada uma visita ao SEBRAE-Caicó, que disponibilizou uma série de dados
relacionados a empresas do ramo têxtil como: bonelarias, facções, confecções, entidades artesanais que
servirão para o cadastro das indústrias têxteis e de confecções da região do Seridó que ficam a disposição
na Teciteca, e permeiam uma maior agilidade nas consultas, não só por segmento de atuação, mas ainda
outras formas de busca, como nome e localização geográfica da empresa. Assim, o cadastro será
atualizado em relação a sua estrutura, facilitando atualizações futuras e a ação será concluída no sentido
de permitir a consulta do cadastro de uma forma mais adequada. A atualização do cadastro de empresas
irá colaborar para a elaboração das cartas de solicitação de doações.
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Entre os dados cedidos pelo SEBRAE – Caicó evidencia-se os números que representam as
áreas do ramo têxtil que movimentam a economia da região do seridó como as bonelarias,
facções, tecelagens, confecções e as entidades artesanais.

Figura 1 – Gráfico mostrando a distribuição das áreas de trabalho do ramo têxtil no seridó.
De acordo com o gráfico da figura 1, foi possível constatar que as bonelarias predominam
como a maior fonte de renda dos trabalhados da área têxtil na região, representando cerca de
46% (quarenta e seis por cento), seguido pelas tecelagens e as entidades artesanais,
representadas respectivamente por 20% (vinte por cento) e 17% (dezessete por cento), e
também as facções com 9% (nove por cento) e as confecções sendo 8% (oito por cento).
Após a finalização de toda a pesquisa de informações técnicas iniciada desde o início da
execução do projeto Teciteca, pôde-se realizar adequadamente a catalogação dos materiais e a
elaboração de suas etiquetas de identificação, além do cadastro geral do acervo da Teciteca. A
ação demanda continuidade em termos práticos, estando parcialmente concluída, já que essa
catalogação, etiquetagem e cadastramento demandam constante atualização na medida em que
novas doações são recebidas.
Como é comum em cursos de vestuário e moda, essa teciteca está sendo uma dentre várias
no país, o que não diminui a sua qualidade, pois é possível perceber que ela vem inovando não só
em ligação ao curso, mas também demonstrando o que é produzido em determinadas regiões,
como no seridó.
Para Beirão Filho (2007):
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Desafio do designer têxtil está em perceber as necessidades e desejos do
consumidor e sua inter-relação com o meio que o cerca. Da leitura dessa
realidade, ele passa a projetar e propor novos materiais, novas estruturas
e acabamentos em tecidos. Hoje, a conciliação do artesanal com a alta
tecnologia também é um desafio e oferece resultados inovadores na
estrutura do substrato têxtil. Torna-se ainda mais significante quando se
consegue agregar valor ao produto, intercalando materiais alternativos ou
mesmo encontrando soluções para o reaproveitamento dos resíduos
têxteis. A teciteca também mostra como a moda é regida diante da
situação financeira do consumidor, pois ela apresenta detalhes da
produção da confecção. Assim, surge para qualquer pessoa de modo mais
acessível, porque com a reprodução de roupas com o mesmo padrão de
marcas conceituadas, qualquer pessoa pode possuir uma roupa que
esteja na moda independente de sua qualidade.
CONCLUSÃO
O projeto “Teciteca: Uma biblioteca têxtil no coração do Seridó” cumpre o cronograma
apresentando resultados e reconhecimento, considerado recompensa pelos participantes do
projeto. E como já foi dito, a consulta à teciteca permite aos alunos identificar as características e
informações técnicas de cada tecido e, assim, aprimorar o desenvolvimento das coleções que
realizam nos cursos. Portanto, o projeto mantém o pensamento em relação ao seu público e
seguirá em frente para que o espaço seja o mais confortável possível, contribuindo para que o
seu usuário amplie seus conhecimentos.
Segundo (BARROS, 2009), a teciteca compreende um espaço que agrega um conjunto
organizado e catalogado de materiais têxteis. E segue se aprimorando de forma acelerada para
que seu significado seja seguido pelos seus mínimos detalhes, coletânea de tecidos adivinhos de
fibras naturais, artificiais e sintéticas em diversas estampas, padrões e texturas, com a
disponibilização de informações de tecnologia têxtil (detalhamento dos tipos de tecidos, fibras e
os símbolos universais).
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RESUMO
O presente projeto trata sobre o papel do professor
contador de histórias, no processo de ensino e
aprendizagem, nas instituições públicas e particulares.
Foi realizado a partir de estudos e pesquisas tendo como
pressupostos teorias de diversos autores. A metodologia
aplicada da pesquisa foi a observação de práticas
pedagógicas usadas pelo professor em relação às
dificuldades psicossociais, motoras, sociais, bem como
intervenções práticas de contação de histórias. Faz‐se

necessário compartilhar de histórias contadas, com a
imaginação aguçada teremos leitores críticos e mais
criativos. Será observada preferencialmente a figura do
professor e artista na escola que é de fundamental
importância no desenvolvimento do ensino e
aprendizagem do público em geral possibilitando a
obtenção de melhores resultados nas instituições e com
o importante apoio familiar.

PALAVRAS‐CHAVE: Contação de história, contos, ensino.

THE ART OF STORY TELLING AND OTHER TECHNIQUES
ABSTRACT
This project deals with the role of counter professor of
stories in the process of teaching and learning in public
and private institutions. Was conducted from studies
and research having as many theories assumptions
authors. The methodology of the research was the
observation of pedagogical practices used by teachers in
relation to psychosocial, motor, social difficulties, as well
as practical interventions story telling. It is necessary to

share stories with a keen imagination will have more
creative and critical readers. If notice preferably the
figure of the artist and teacher at the school who is of
fundamental importance in the development of
teaching and learning allowing the general public to
obtain better results in institutions and with strong
family support.

KEY‐WORDS: Storytelling, stories, education.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E OUTRAS TÉCNICAS
INTRODUÇÃO
Existe um crescente movimento em todas as áreas do conhecimento, em busca de uma
atualização em face das modificações ocorridas na sociedade nas últimas décadas.
Através das estórias, pretende‐se incentivar atitudes e valores indispensáveis a formação
do indivíduo: como o respeito ao próximo e às regras de convivência social além da prática de
boas maneiras. Logo, tenta‐se através das estórias amenizarem os casos crescentes de bullying,
racismo e xenofobia que cresce nas escolas a cada dia.
Há uma velha máxima teatral no Japão que diz: “O teatro é sabedoria para o povo.
Cumpre‐lhe ensinar a trilha do dever por meio de exemplos e modelos”. Chikamatsu coloca seus
heróis e heroínas entre a natureza humana e a lei moral. “Faz com que eles resistam a todas as
tentações com uma conduta exemplar e leva‐os a encontrar a melhor saída possível a mais
justificada eticamente” (BERTHOLD Margot, História do Teatro, 2011, p. 95)
É preciso entender que a ciência e a forma como a mesma tratam de vários assuntos
pertinentes a humanidade, é uma coisa muito recente. Até o surgimento da Filosofia na Grécia
antiga, o saber geralmente era associado ao misticismo.
A Filosofia é uma espécie de “mãe” das ciências, indaga a respeito daquilo que o homem
ainda não tem condições plenas de investigar. Aos poucos as primeiras ciências foram então
surgindo do seio da Filosofia: a história, a matemática, a geometria, a biologia, entre outras.
O método científico difere da Filosofia por necessitar de uma comprovação, ou seja,
aquilo que não pode ser em absoluto provado, grosso modo, não é ciência. A ciência investiga e
comprova os mecanismos de funcionamento de diversos fenômenos humanos e naturais. Quanto
mais a ciência se aprofunda em suas descobertas, mais ramificada ela fica. A biologia, por
exemplo, foi se ramificando em biologia marinha, botânica, zoologia, e assim por diante. Chegou
o tempo em que diversas atividades humanas e diversos campos da natureza e do meio
ambiente passaram a ter uma ciência própria. Não foi diferente com a educação. Dentro do que
entendemos por educação em nossa sociedade, surgiram diversas ciências aplicadas a cada ramo
do conhecimento, como já vimos, mas faltava uma ciência da própria educação como um todo, e
ela surgiu através da pedagogia.
Outro fator comum a todas as ciências, ao contrário da Filosofia, que tudo investiga, sem
ter necessariamente que apresentar resultados, é justamente servir ao ser humano. As ciências
além de comprovarem e investigarem fenômenos tem de ter uma aplicação prática, um objetivo
dentro da esfera da sociedade humana.
Não só a Pedagogia, mas muitas outras ciências vêm passando por esse drama: o de
encontrarem uma finalidade, uma aplicabilidade para si dentro do contexto das últimas
mudanças tecnológicas e avanços sociais, e diante das novas problemáticas surgidas.
Apesar de crermos na importância e na relevância do papel dos professores e artistas
cênicos, nos últimos vinte anos, o que vimos foi uma desvalorização do papel destes e uma falta
de aplicabilidade de seus conceitos e idéias. Já que a dinâmica dos meios de comunicação,
televisão e internet, tornaram o método atual desinteressante se comparado aos novos meios de
se transmitir informações. Por conseguinte, os alunos perderam o foco e estes têm aprendido
cada vez menos.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

A técnica de Contação de Histórias consiste no exercício da criatividade com a entonação
da voz, gestos e a expressão facial. "O ideal é deixar de lado a leitura sisuda e abusar da
espontaneidade, para criar vínculos com a criança", diz Vania Dohme (2011), especializada em
ludo educação, com mestrado pela Universidade Mackenzie, de São Paulo. É mister: pronunciar
bem as palavras, fazer pausas para dar a sensação de suspense, aumentar a velocidade da voz
para passar emoção e diminuí‐la para transmitir serenidade ou alterar sons agudos e graves para
personagens diferentes a fim de que as crianças não se distraiam nem percam os detalhes.
O que buscamos com este trabalho, é definir a necessidade de se valorizar o trabalho
destes dois profissionais, o ator e o professor, e da própria Pedagogia como um todo, para a
educação, em especial nas relações humanas embutidas dentro das comunidades escolares, que
necessitam de profissionais com uma formação cientifica adequada, para mediar estas relações.
Os estudantes, em especial as crianças, têm demonstrado diversas características que
dificultam o aprendizado como a falta de concentração, a indisciplina, desinteresse pelos
conteúdos, intolerância para com o próximo e entre outras. Os ensinamentos e as dinâmicas
proporcionados pela contação de histórias amenizariam tais dificuldades principalmente àquelas
relacionadas às artes e expressões corporais.
Muitas vezes os educadores têm dificuldade para perceber as necessidades educacionais
de seus alunos e saná‐las satisfatoriamente. Tal fato ocorre devido a vários fatores como
métodos de aprendizagem obsoletos e que não mais se encaixam às novas demandas nas quais,
por exemplo, há o predomínio da hiperatividade de grande parte dos alunos.
JUSTIFICATIVA
O atendimento às crianças em ambiente escolar e hospitalar, suas condições de vida
social, econômica e principalmente familiar norteiam a necessidade de saber se expressar e a
falar em público começando com desenvolvimento da expressão, isso através da mímica de
fantoches.
A falta de lazer e recreação ou locais adequados espaços para brincar, a dificuldade no
cuidar e a não deixar a crianças nas ruas, é justificativa para o desenvolvimento de pesquisas que
venham a apontar soluções para este problema, principalmente em se pensando nas crianças,
que poderiam desenvolver ações baseadas no resultado desta pesquisa.
O êxito do projeto Grupo Dó Ré Mi1, vem por sua vez estimular além de tudo a percepção
visual, auditiva e cênica, na proposta com as novas práticas decorre também do apoio, da
participação e da total adesão familiar e da instituição de ensino. Sendo que o projeto teve
ótimos resultados, quando aplicados em outras situações como em creches, escolas e hospitais.
As crianças depois da introdução do projeto prestam mais atenção e aprenderam a ouvir
e a se expressar melhor durante as atividades em casa e na sala de aula, e as do ambiente
hospitalar ficaram mais animadas, o que pode ter ajudado no processo de sua recuperação foi a
atenção, o carinho e a forma lúdica do teatro que envolve completamente as crianças, além
disso, estas se identificam com os personagens e seus dilemas e tornam‐se mais maleáveis na
1

O Grupo Dó Ré Mi surgiu em 2005, como uma iniciativa da educadora, orientadora, professora e Contadora de
Histórias Rosemary Aparecida Zanholo dos Santos, cujo objetivo era promoção de cultura e aprendizado aos alunos
através da contação de histórias. Atualmente o grupo possui três componentes: além da fundadora, Letícia Zanholo
Santos e Leomar Silva Pacheco fazem parte do grupo.
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resolução de seus próprios problemas: como desobediência, a necessidade de astúcia em
determinadas situações e a importância do amor e o carinho nas relações familiares.
No entanto, a relação professor‐aluno mudou para aluno‐professor, uma vez que foi
modificada também a própria visão da escola. Hoje, o aluno ocupa o centro de todo o processo
porque a sua aprendizagem passou a ser prioridade efetiva dentro do cotidiano escolar, que quer
e proclama ter um aluno atuante, crítico, participativo, mas ao mesmo tempo também quer ser
prontamente atendido, obedecido e aceito. Eis a polêmica, pois nos encontramos numa crítica
fase de transição, em busca de novas formas de trabalho é o que proponho com o teatro de
fantoches, voltadas para esta nova realidade que se faz presente na escola. Laing (1986)
esclarece esta fase da educação atual da seguinte forma:
A educação constitui‐se em possibilidade democrática de universalização do
conhecimento, facultando a todos iguais condições de exercício consciente da cidadania,
desenvolvimento individual, participação consciente tanto na sociedade, quanto em seus
processos produtivos (VASCONCELOS, 2001, p.12).

Diante desta complexidade criada em torno da temática anteriormente suscitada,
surge à possibilidade de inserir o professor contador de historias como meio de realizar um
entendimento entre crianças, professores e famílias para que tal problemática possa ser
suficientemente esclarecida e não acarrete em nenhum empecilho para o processo ensino‐
aprendizagem e sim acrescentar uma forma lúdica.
Na escola moderna, o setor pedagógico é, certamente, o mais preocupado e atuante
frente à indisciplina do corpo discente. Fazem parte desse setor a coordenação pedagógica e a
orientação educacional. Conforme legislação estadual e municipal, as funções desses
especialistas variam intensamente, sendo que em muitas escolas tais atribuições podem ser
unificadas ou então desempenhadas inclusive por professores.
José Carlos Libâneo (2001) propõe uma diferenciação quanto a essas funções:
O coordenador pedagógico supervisiona, acompanha assessora, apóia, avalia as
atividades pedagógico‐curriculares e sua atribuição prioritária é prestar assistência aos
professores em suas respectivas disciplinas, no que diz respeito ao trabalho interativo
com os alunos. Já o orientador educacional, onde essa função existe, cuida do
atendimento e do acompanhamento escolar dos alunos e também do relacionamento
entre escola‐pais‐comunidade (LIBANEO, 2001, p. 104).

Como se observa, na atividade destes profissionais, especificamente, estão reunidos
todos os envolvidos neste processo que é ao mesmo tempo pessoal e profissional. Afinal, como
bem afirma Paulo Freire (1996) “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”.
Tais profissionais desempenham funções especializadas, são formados em cursos de
Pedagogia ou adquiriram formação pedagógica didática especifica a fim de compreenderem que
possuem a capacidade de atuar positivamente nessa rede de relacionamentos, evitando que
erros do passado não sejam cometidos novamente no presente ou no futuro, pois estes dois
profissionais detêm ainda o conhecimento histórico do processo escolar.
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Fica evidenciada, dessa forma, a primeira e mais importante função destes profissionais: o
primeiro passo frente à resolução dos casos de indisciplina é dado por eles, quando pais,
professores e alunos já não conseguem entendimento.
O psiquiatra Içami Tiba (1996, p 99), entende que este bom relacionamento é pautado no
entendimento da disciplina escolar como “conjunto de regras que devem ser obedecidas para o
êxito do aprendizado escolar”. Portanto, ela é uma qualidade de relacionamento humano entre o
corpo docente e os alunos em uma sala de aula e consequentemente, na escola toda.
Para o psiquiatra, o coordenador e o orientador possuem funções que não lhes são
habitualmente ensinados no currículo. Tais funções exigem um conhecimento mínimo de
dinâmica de grupo e mesmo noções básicas de psicologia para manter a autoridade, mesmo que
“sala de aula não é um consultório e escola não é clinica” (TIBA, 1996, p 100).
É necessário, portanto, uma aproximação entre atores, professores, coordenadores e
orientadores, ajudando‐se mutuamente, assim como agem os alunos em face de uma situação
problema. Tal aproximação deve ser, sobretudo, constante. A interferência do coordenador
pedagógico e do orientador educacional quando feita efetivamente por meio de encontros
regulares, entrevistas individuais e dinâmicas coletivas, tratam de garantir ao professor e ao
aluno (já estressados nesta relação) uma forma de renovarem ânimo e auto ‐ estima, uma vez
que “motivação independe de fatores extrínsecos; depende sim de segurança e aceitação social”
(VASCONCELOS, 2000, p 42).
Em resumo, existe um consenso, portanto, de que os artistas cênicos são elementos
humanos necessários as instituições. A raiz do problema funda‐se em uma amplitude sem fim, o
sabemos, a dissolução das instituições sociais mais elementares, como a família, os valores
sociais e culturais que também se desvanecem, falta de vontade política dos governantes,
projetos de valorização dos profissionais em educação, má infra ‐ estrutura física das escolas,
dentre outros.
A desvalorização do profissional começa em seu processo de formação, que é precário, e
se estende por sua atuação, tornando muitas vezes aos olhos dos leigos sua atividade irrelevante.
Muitas vezes um leigo dotado de alguma sensibilidade.
Ocorre que, além do processo de formação estar atualmente em estado precário, ocorreu
também muitas mudanças sociais, tecnológicas, e o foco da escola, como vimos centrado no
aluno, e a problemática disto decorrente, não foi acompanhada nos cursos de graduação em
pedagogia.
Teoricamente falando, e comprovadamente em decorrência de alguns experimentos
pedagógicos de sucesso que nunca deixaram de ser realizados, os métodos já se encontram
disponíveis a quem queira atuar com bom rendimento na área, minimizando a questão do fator
indisciplina, como motivo de baixo rendimento escolar, reprovação e abandono.
Agora o que fazer entre a dissonância entre a tecnologia didática pedagógica e a formação
de milhares de graduados todos os anos, muitos passando a atuar profissionalmente em
condições precárias, não só as do local de trabalho, como as próprias condições de laboração
profissional? Aqui vamos abordar uma questão mais sincrética, abrangente: qual o papel da
escola na atualidade. Viktor D. Salis (2004, pp.131‐132) discorre sobre o assunto:
Esse processo de construção do homem criador ético estava baseado nos famosos doze
trabalhos de Hércules, que também eram conhecidos como as doze etapas da
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transcendência e o local para o seu exercício era chamado de gymnasium, que derivou
em nossa língua o que ficou conhecido como ginásio, mas seu significado é radicalmente
diferente. Ginásio é um dos nomes da escola que freqüentamos em nossa juventude,
onde somos obrigados a aprender coisas que frequentemente não serão necessárias em
nossa vida, além de lições perigosas como mentir, enganar os outros, disfarçar,
ridicularizar, etc. Sem exagero, podemos afirmar que as escolas de hoje, por melhores
que pretendam ser, além de pouco ensinarem (nos termos humanistas que as
civilizações arcaicas haviam desenvolvido), fazem com que os jovens assumam posturas
destrutivas que alimentam o circulo vicioso de nossas sociedades insanas.

O autor nos dá, pois, um triste resumo de nossa realidade. Ainda a coisa de umas duas ou
três décadas passadas, a escola se concatenava com alguns valores sociais, que mesmo que de
forma controversa, eram postos na escola. Hoje a escola está sem referencial algum, não se
conecta com a sociedade em nenhum ponto, e abdicou totalmente o ensino de valores.
A escola de hoje, só ensina conhecimentos puramente didáticos, cuja maioria dos
mesmos, como bem posto pelo autor acima citado, jamais serão usados pelos alunos no correr
da vida. A família abdicou dos ensinamentos humanísticos das crianças, e a escola também. Que
outro comportamento pode esperar de seres em formação, que não tem formação alguma?
Mesmo que se resgate, o profissionalismo, o que por si já é uma tarefa complicada, os
desafios não acabarão, pois ainda teremos de situar o novo papel da escola, diante de uma
sociedade pluralista, que carece de valores referenciais de comportamento.
Quem dará o tom destes novos valores implementados na escola, serão justamente este
profissional que querer atuar de uma forma diferenciada através de histórias.
A pesquisa aqui relatada tem como finalidade amenizar as dificuldades de aprendizagem e
socialização na infância que também refletirão na vida adulta do indivíduo. Tais como: déficit de
atenção, indisciplina, falta de interação entre professores e alunos entre outros. Além disso, nas
escolas contemporâneas percebe‐se uma falta de alternativa para lidar com tais problemas, a
contação de histórias é uma alternativa relativamente barata, acessível, e pode ser praticada
pelos professores e até mesmo pelos próprios alunos.
Os estudantes, em especial as crianças, têm demonstrado diversas características que
dificultam o aprendizado: como a falta de concentração, a indisciplina, desinteresse pelos
conteúdos, intolerância para com o próximo, além disso, com a ascensão da televisão e da
internet os programas infantis tornaram‐se muito mecânicos e sem emoção e pouco ajudam às
crianças quanto ao aprendizado.
Os ensinamentos e a dinâmicas proporcionadas pela contação de histórias amenizariam
tais dificuldades principalmente àquelas relacionadas às artes, expressões corporais, e aumentar
o interesse das crianças pela leitura e consequentemente aumentar o desempenho destas em
outras disciplinas como português, literatura e redação.
O fator principal é carência humana, as crianças se encontram no período frágil e triste
como estar doente, quando vê o grupo vai sendo contagiada com a alegria e no final nos
presenteia com um sorriso.
A técnica de Contação de Histórias consiste no exercício da criatividade com a entonação
da voz, gestos e a expressão facial. "O ideal é deixar de lado a leitura sisuda e abusar da
espontaneidade, para criar vínculos com a criança", diz Vania Dohme (2010), especializada em
ludo educação, com mestrado pela Universidade Mackenzie, de São Paulo. É mister pronunciar
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bem as palavras, fazer pausas para dar a sensação de suspense, aumentar a velocidade da voz
para passar emoção e diminuí‐la para transmitir serenidade ou alterar sons agudos e graves para
personagens diferentes a fim de que as crianças não se distraiam nem percam os detalhes.
Contar histórias por meio de fantoches demanda outras técnicas como a iniciativa de
interação com o público, neste caso com as crianças, e permitir que estas sintam que fazem parte
da história, outra característica óbvia, mas não menos importante deste tipo de teatro é a não
manifestação do ator por trás do personagem, aquele tem que estar invisível atrás da cortina
para que dessa forma o espectador tenha a ilusão de que o boneco é um “ator” independente.
As histórias são úteis na transmissão de valores por que dão razão de ser aos
comportamentos humanos. Tratam de questões abstratas, difíceis de serem
compreendidas pelas crianças quando isoladas de um contexto. A criança é incapaz de
raciocinar no abstrato. Assim, virtudes, maus hábitos, defeitos ou esforços louváveis que
interferem no comportamento social do indivíduo, gerando consequências na sua vida,
não podem ser entendidos com esta clareza pelas crianças. Falta referencial capaz de
associar uma questão de comportamento a um fato: Fulano agiu assim e deu‐se mal... a
falta de lealdade de Beltrano fez a verdade vir à tona...Se nós adultos, com tanta
vivência, muitas vezes nos perdemos na tentativa de associar tendências a fatos, tendo
dificuldade de prever se determinada atitude levará à melhor situação, o que pensar das
crianças com pouca experiência e com um mundo todo a descobrir! A história trará este
referencial, transformará o abstrato em concreto. (DOHME, 2010, p 23 e 24)

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
As creches, hospitais e escolas tanto públicas como particulares tem dificuldade em ir
adiante com projetos e aulas educativas, pois as crianças tem se expressado, artisticamente, cada
vez menos. Por conseguinte, estas não desenvolveram com excelência suas habilidades corporal,
auditiva e visual. Falta‐lhes atenção, socialização, respeito e cidadania – valores essenciais para a
formação do indivíduo.
Quando se pensa em educação imaginam‐se os modelos arcaicos e as normas já vigentes,
todavia estas não ensinam tão bem hoje como ensinavam no passado, já que o ser humano tem
de evoluí‐la continuamente. Dessa maneira, os métodos educacionais vigentes precisam ser
melhorados a fim de tornarem‐se mais dinâmicos e interessantes para que dessa forma as
crianças aprendam mais, a contação de histórias proporcionará tal efeito.
É preciso que a sociedade enxergue a realidade que nos cercam realidade que está
indiferente aos valores comuns, uma sociedade doente e carente de virtudes e de amor ao
próximo, identificando nas atitudes que levam à prosperidade e alegria de cada ser ao sentis
prazer em fazer o bem, e assim conquistar o seu espaço valorizando a si e aos outros e assim
através desta pesquisa teremos uma relevância social e feliz.
OBJETIVOS E METAS
Objetivo Geral:
Trabalhar a Arte de Contar Histórias, fortalecendo a autonomia nas dificuldades de
aprendizagem e socialização ampliando o conhecimento e apreciação de textos cômicos,
dramáticos e românticos, desenvolvendo a criatividade e o gosto pela leitura.
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Objetivos específicos:

Analisar as práticas de ensino de professores que atuam com crianças com dificuldade
de aprendizagem;

Contar histórias de fantoches focando os temas sociais como o respeito, a violência, o
meio ambiente, etc.

Com público alvo crianças em seus respectivos ambientes, respeitando a faixa etária
de cada um.

Verificar e observar as atitudes das crianças e familiares no que diz respeito a cada
tema, como o preconceito, o saber ouvir, a atenção, a percepção visual, a expressão, a
rejeição e o bullying.

Incentivar a leitura e a produção de textos através das histórias.

Valorizar a criação produção e a arte de desenhar com estímulos visuais.
METAS
 Promover atividades cênicas periodicamente, no mínimo uma vez por semana, na escola e
em ambientes hospitalares.
 Integração entre escola, alunos, pais e professores.
 Capacitação de professores/as para as técnicas do Teatro de Bonecos;
 Desenvolvimento e difusão das técnicas de Contação de História no processo ensino‐
aprendizagem integrando domínio tecnológico, prática pedagógica e teorias
educacionais;
 Envolvimento de acadêmicos da licenciatura em Arte Cênica do IFTO – Campus Gurupi em
vivências de diagnóstico, planejamento e execução de ações de interação das técnicas de
Teatro de Bonecos e Contação de Histórias como preparação de suas práticas docentes;
 Produção de Artigos Científicos registrando a experiência com o projeto e seus resultados;
METODOLOGIA
O método utilizado no presente trabalho, quanto às áreas de educação e cultura, é
teórico e prática, sua natureza é a de um trabalho original, seus objetivos são
descritivos/explicativos, seu procedimento tem como fonte de pesquisa vivencias em creches,
escolas, hospitais e casa do idoso. O objetivo, portanto é a pesquisa bibliográfica, com filmagem
e fotos na forma da abordagem nas instituições públicas e particulares contando e mostrando a
importância da Arte para tentar modificar por meio através da contação de histórias. Far‐se‐á a
opção pelo Método Qualitativo.
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ORGANOGRAMA
ATIVIDADES
Contação de histórias

Instituto Educacional Passo a passo
Hospital Materno de Gurupi/TO
Escola municipal Ulisses Guimarães
Creche Espirita Maria de Nazaré.
Escrita sobre o relato de experiência
Escola Estadual Vila Guaracy
Creche Municipal Irmã Dulce
Casa de Passagem

2013
S
E
T

O
U
T

N
O
V

2014
D
E
Z

J
A
N

F
E
V

X

X

M
A
R

A
B
R

M
A
I

J
U
N

J
U
L

X
X
X
X

X
X
X

Colégio Bernardo Sayão

X

Escrita do relato de experiência e produção do artigo

X

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por tudo quanto fora avaliado no bojo deste trabalho, conclui‐se que há necessidade de se
prover o incentivo a adoção nas escolas de quadros profissionais com formação científica sólida
de orientadores e professor e artista. Pois a sociedade está em constante transformação e junto
com ela muda as necessidades.
Percebe‐se que não somente as crianças e as instituições serão beneficiadas com este
projeto. Se nossas crianças aprendem mais nossa sociedade só tem a ganhar com isso, a
educação é atualmente o alicerce de uma sociedade desenvolvida e uma sociedade desenvolvida
trabalha mais e torna‐se mais apita a satisfazer as necessidades de seus membros.
Além de melhorar o desempenho escolar das crianças a prática de contar histórias
também às tornará pessoas melhores e com valores sociais mais evidentes. Além disso, a
contação de histórias principalmente por meio de fantoches pode ser realizada por qualquer
pessoa que esteja com vontade de ajudar o próximo, na forma de voluntariado, é claro. Ajudar
alguém é verdadeiramente inexplicável para aqueles que sabem dar o melhor de si. E a idéia
pode propagar‐se e muitas pessoas podem envolver‐se e propagar tal pensamento, o de ajudar o
próximo.
É perceptível, que as crianças internadas em Unidades Hospitalares quando estão em tal
lugar acabam por ficarem tristes e desanimadas. E tais sentimentos dificultam sua recuperação. A
prática de contar histórias amenizaria tais circunstâncias tornando as crianças mais animadas de
forma a ajudar na sua recuperação. E tal prática, contação de historias pelos próprios pais, aproxi
ma ambos, pais e filhos.
Contar histórias é uma prática ligeiramente fácil, que, contudo, demanda algumas
técnicas imprescindíveis: como atentar‐se ao receptor (como a linguagem adotada), mudar a
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entonação da voz de acordo com cada personagem e a mais importante tentar transmitir o
máximo de emoção possível mesmo quando se trata de fantoche em que as emoções podem ser
transmitidas pela voz e a agitação do boneco. Por tudo quanto fora avaliado no bojo deste
trabalho, conclui‐se que há necessidade de se prover o incentivo a adoção nas escolas de
quadros profissionais com formação científica sólida de orientadores e professores e artistas.
Pois a sociedade está em constante transformação e junto com ela muda as necessidades e
prioridades do povo, sendo assim a escola deve acompanhar estas mudanças, e neste contexto o
papel do professor e ator é impar.
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RESUMO
Ao analisar a trajetória do ensino de Química até de
forma superficial, pode‐se examinar que ao longo dos
tempos muitos alunos vêm apresentando dificuldades
no processo ensino‐aprendizagem. Talvez isso aconteça
por não se perceber o real significado ou a validade do
conteúdo. Aprender Química para muitos alunos é
decorar um conjunto de nomes, fórmulas, descrições de
instrumentos ou substâncias e enunciados de leis.
Analisando essas circunstâncias, pode‐se perceber que
as atividades lúdicas, mais do que serem aceitas como
rotina da educação, é uma prática excepcional para um
bom aproveitamento de uma educação que visa o
acréscimo pessoal e a atuação cooperativa na
sociedade, pois são instrumentos motivadores,
atraentes e estimuladores para os alunos no processo
de construção do conhecimento. A metodologia

utilizada nesta pesquisa foi baseada nos pressupostos da
pesquisa descritiva em campo, que delineou‐se por
meio de um estudo de caso. Os resultados mostraram a
importância do jogo didático para o desenvolvimento de
habilidades necessárias para a aprendizagem, como
criatividade, motivação, curiosidade e principalmente a
vontade de aprender. A maioria dos estudantes
concorda que a utilização dos jogos didáticos é uma
importante metodologia para o processo de ensino‐
aprendizagem dos conceitos químicos. Com a realização
desta pesquisa conclui‐se que os jogos didáticos são
uma excelente ferramenta para tornar as aulas de
Química mais dinâmicas e menos mecânica. Os jogos
didáticos tornam o ensino‐aprendizagem mais efetivo,
pois os professores podem melhorar as aulas e o aluno
aprender de forma melhor.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogo Didático, Química, Ensino‐Aprendizagem, Aluno.

EDUCATIONAL GAMES FOR TEACHING CHEMISTRY
ABSTRACT
By analyzing the trajectory of teaching chemistry in a The methodology used in this research was based on the
superficial way, one can examine that over time many assumptions of descriptive research in the field, which
students have evidenced difficulties in the teaching‐ was outlined through a case study. The results showed
learning process. Perhaps this is because they do not the importance of teaching the game to develop skills
realize the real meaning or validity of the content. necessary for learning, such as creativity, motivation,
Learning the teaching of chemistry for many students is curiosity, and especially the willingness to learn. Most
to memorize a set of names, formulas, descriptions of students agree that the use of educational games is an
instruments or substances and set of laws. Analyzing important methodology for the teaching and learning of
these circumstances presented by the students can be chemical concepts. With this research it is concluded
seen that play activities are accepted education, that the educational games are an excellent tool to
exceptional for being a good use of an education aimed make Chemistry classes more dynamic and less
at personal growth and cooperative role in society mechanical. Through the process of educational games
practice, they are motivating, appealing and instruments for teaching‐learning is more effective with their use can
stimulators for students in the process of knowledge teachers enhance lessons and student learning in a
construction.
better way.
KEY‐WORDS: Didactic game, Chemistry, Teaching‐Learning, Student
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JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Ao analisar a trajetória do ensino de química até de forma superficial, pode‐se examinar
que ao longo dos tempos muitos alunos vêm evidenciando dificuldades no processo ensino‐
aprendizagem. Talvez isso aconteça devido a maioria das vezes não se perceber o significado ou a
validade do conteúdo, pois para alguns aprender Química é decorar um conjunto de nomes,
fórmulas, descrições de instrumentos e substâncias ou enunciados de leis. Muitas vezes os
conteúdos parecem ser trabalhados de forma descontextualizada, tornando‐se distantes e
difíceis, não despertando o interesse e a motivação dos alunos (MOREIRA; MOREIRA; LIMA,
2012).
Conforme Cardoso e Colinvaux (2000), o estudo de Química deve possibilitar ao aluno
uma visão crítica do mundo que o cerca. Ele deverá ser capaz de analisar, compreender e utilizar
o conhecimento adquirido em seu cotidiano. Se o professor não conseguir vincular o conteúdo
estudado ao cotidiano do aluno, ele não poderá perceber os fenômenos químicos que o cerca,
consequentemente, a disciplina se tornará algo muito desinteressante.
Analisando as circunstâncias apresentadas, pode‐se perceber que as atividades lúdicas,
mais do que aceitas como rotina da educação, é uma prática excepcional para o bom
aproveitamento de uma educação que visa o acréscimo pessoal e a atuação cooperativa na
sociedade, pois são instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores para os alunos no
processo de construção do conhecimento, como define Soares (2004): uma ação divertida, seja
qual for o contexto linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há regras, essa
atividade lúdica pode ser considerada um jogo.
Cunha (2012) afirma que os jogos, aos poucos, têm ganhado espaço nas aulas de Química,
mas é necessário que esta metodologia seja pensada e planejada dentro de uma proposta
pedagógica de forma mais consciente. É indispensável que o professor conheça o real valor da
educação com jogos, para que possa trabalhar esse método de ensino em suas aulas, de maneira
mais adequada.
Poucos são os dados históricos sobre a inserção do jogo educativo no Brasil, mas é
possível encontrar relatos sobre a importância dos jogos para a educação e desenvolvimento de
outras culturas como na antiga Grécia e Roma. Platão, em sua obra As Leis (797 a. C.), já
comentava sobre a importância dos jogos para o desenvolvimento ético, pessoal e profissional de
cada ser humano.
É notável o aumento da quantidade de revistas e jornais que abordam a temática do jogo,
bem como, a proliferação de empresas que investem nos chamados “jogos educativos”.
Conforme Kishimoto (1995), esse processo de valorização do jogo chega ao Brasil na década de
oitenta, com o surgimento das brinquedotecas.
Por meio dos jogos didáticos, é possível desenvolver habilidades desconhecidas pelos
alunos; todavia, o uso de jogos para a estimulação de inteligências, não dispensa a atuação do
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professor que possui conhecimento específico sobre a tal, nesse sentido é essencial que os temas
abordados sejam cuidadosamente analisados (ANTUNES,2006).
Os jogos podem ser utilizados de várias formas dentro do contexto da aprendizagem. Um
dos usos básicos e muito importante é a capacidade de desenvolver a autoconfiança e trabalhar a
motivação do aluno dentro da escola. Por mais simples que seja o jogo, este pode ser empregado
para ensinar e praticar habilidades, conferindo destreza e competência (FERNANDES,1995).
O jogo não é o fim, é um método que auxilia o educador na passagem de um conteúdo
didático específico, resultando em uma junção da ação lúdica com a aquisição de conhecimento
(KISHIMOTO, 1996).
Os jogos didáticos não podem substituir nenhum outro método de ensino, eles servem
para auxiliar o professor, sendo motivadores para os alunos que os utilizam. Entretanto, o
professor precisa estar atento aos objetivos da utilização de um jogo em sala de aula, além de
saber explorar as possibilidades deste uso, assim como avaliar seus efeitos em relação ao
processo de ensino/aprendizagem (ZANON, 2008).
A função do jogo didático no ensino de química não é a de decorar fórmulas ou conceitos.
Os jogos que utilizam nomes de compostos, fórmulas químicas e representações, não fazem com
intenção de sua memorização, e sim como forma de o aluno se familiarizar com a linguagem
química e adquirir conhecimentos básicos que são pré‐requisitos para a aprendizagem de outros
conceitos (CUNHA, 2012).
Se, por um lado, o jogo ajuda a desenvolver novas formas de pensamento e enriquece a
personalidade do aluno, por outro, para o professor, o jogo o leva à condição de condutor,
estimulador e avaliador da aprendizagem. O trabalho intelectual do professor não pode ser
desvalorizado (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005).
É necessário que a utilização do jogo didático, represente um verdadeiro desafio para o
aluno, que mesmo que venha a ser derrotado, possa perceber e reavaliar o que precisa ser
trabalhado, onde se encontram as dificuldades, para desenvolver suas potencialidades e evitar
uma próxima derrota (MARATORI, 2003).
Esta pesquisa tem como objetivo propor uma metodologia mais dinâmica e efetiva para o
ensino‐aprendizagem de Química, abordando a utilização dos jogos didáticos para o ensino.
METODOLOGIA
Participantes
A pesquisa foi realizada com 50 alunos do ensino médio, de ambos os sexos, de três
escolas públicas da cidade de Quixadá, sendo uma da zona rural, outra localizada no centro da
cidade e mais uma em um distrito da cidade. Os alunos tinham idades que variavam entre 15 e
48 anos, pertencentes a um mesmo extrato social. Dentre os participantes havia vinte e dois (22)
alunos do 1º ano e vinte e oito (28) alunos do 3º ano.
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Métodos
A metodologia utilizada foi baseada nos pressupostos da pesquisa descritiva em campo,
que se delineou por meio de um estudo de caso. Utilizou‐se um questionário, que é definido
como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a
pessoas com o propósito de obter informações dos alunos, em estudos posteriores pode‐se
estudar o rendimento dos alunos com a utilização dos jogos. Os jogos utilizados nesta pesquisa
foram: Baralho Químico, Uno, Tabela Dinâmica, Memória dos Elementos e Trufo da Tabela
Periódica referente a diversos assuntos sobre tabela periódica como, distribuição eletrônica, raio
atômico, eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, história, origem de alguns
nomes, curiosidades, dentre outros.
Apesar de serem alunos com diferentes idades, ano e ambiente escolar, a pesquisa
ocorreu de forma semelhante para ambos. O professor ministrou o conteúdo durante em média
de dois meses e por fim foi elaborada uma aula com a utilização dos jogos didáticos da área de
química, referentes aos conteúdos estudados. Para uma turma, levou‐se dois jogos, para outra
três e para a outra quatro, pois as turmas estavam estudando conteúdos diferentes, além de
serem de tamanhos diferentes, fazendo‐se em cada uma um rodízio com os jogos para que cada
grupo tivesse a oportunidade de conhecer todos os jogos didáticos.
Por fim, foi aplicado a cada estudante um questionário composto por 15 (quinze)
questões, a fim de saber se foi positiva a utilização dos jogos didáticos durante as aulas de
química e qual a opinião deles em relação a esta metodologia. A partir dos dados obtidos,
realizou‐se uma análise quantitativa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos dados obtidos por meio da aplicação dos questionários, foi possível observa
quão grande é a importância da utilização dos jogos didáticos nas aulas de química do ensino
médio. Principalmente, para os alunos que tinham a química como uma disciplina sem
importância ou desinteressante. Esta afirmação pode ser melhor compreendida por meio das
respostas fornecidas pelos alunos que participaram da pesquisa.
Como pode ser observado na Figura 1, abaixo, para a maioria dos alunos (48%) a disciplina
de química é interessante, contudo, existem alunos (8%) que acham a disciplina pouco
interessante, ou desinteressante.
Por muitas vezes, a metodologia não adequada do professor, é um dos motivos que leva o
aluno a perder o interesse pela química. Viana (2012), ao elaborar um trabalho sobre “A
utilização do Lúdico como Método Facilitador na Aprendizagem de Conceitos Químicos”, pensou
de forma semelhante ao abordar que o desinteresse do estudante muitas vezes é causado pela
falta de motivação e uso de uma metodologia impositiva do professor que trata os assuntos
químicos de forma fria e distante.
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Muito interessante
Interessante
Pouco interessante
Desinteressante

48%

6%
2%

44%

Figura 1. Grau de interesse da disciplina de Química.
Foi questionado aos alunos com que frequência o professor fazia uso dos jogos didáticos e
como pôde ser observado na Figura 2, apenas 24 % dos entrevistados afirmaram que o professor
frequentemente faz uso dos jogos e a grande maioria raramente utiliza (66 %) ou nunca (10 %)
utiliza esta metodologia.
Segundo Delizoicov (2002), o livro didático continua sendo o principal recurso utilizado
pelo professor, porém o professor não pode torna‐se refém dele. É preciso que sejam
incorporadas novas práticas de ensino no cotidiano escolar, em favor da melhoria da
aprendizagem.
Sempre
Frequentemente
Raramente
Nunca

24%

66%

0%
10%

Figura 2. Frequência com que os professores utilizam os jogos didáticos.
Os participantes foram questionados por quais recursos didáticos prefere
estudar/aprender química. Como pode ser observado, na Figura 3, apesar de os professores
pouco utilizarem os jogos didáticos, há alunos que preferem estudar com jogos (12,1 %). Assim
como, por uso de outras ferramentas, como utilização do livro didático (23,4 %) e do laboratório
de química (18,7 %), o que fica comprovado que diferentes alunos preferem estudar por
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diferentes recursos didáticos, daí a importância do professor a todo o momento tentar
diversificar a metodologia utilizada em sala de aula, para assim fornecer ao aluno vários
caminhos que possam levá‐lo até o melhor entendimento do conteúdo.

18.7%

Livro didático
Apostila
Quadro branco e pincel
Laboratório
Audiovisuais
Jogos
Exercícios

5.61%
12.1%

8.41%
16.8%
15%
23.4%

Figura 3. Recursos para estudar/aprender Química.
Foi possível observar que mesmo que os alunos pouco gostam de jogar, a grande maioria
concorda que os jogos didáticos podem auxiliar na compreensão dos conteúdos de Química. Isso
pode ser mostrado por meio da Figura 4, onde para 60 % dos alunos que fizeram parte da
pesquisa, os jogos didáticos podem sempre auxiliar na aprendizagem de Química e nenhum dos
participantes afirmaram que os jogos nunca podem ajudar na aprendizagem.
Sempre
Frequentemente
Raramente
Nunca

24%

16%
60%

0%

Figura 4. Os jogos auxiliam na aprendizagem de Química.
Os jogos didáticos que foram utilizados para realização desta pesquisa foram jogos sobre
os assuntos que os alunos estavam estudando ou que já haviam estudado. E ao serem
perguntados se os jogos haviam ajudado a compreender melhor os conteúdos, como pode ser
observado na Figura 5, a maioria (62 %) respondeu os jogos ajudaram e 20% responderam que
ajudou muito, apenas 5 pessoas (10%) responderam que os jogos não ajudaram.
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62 %
60

Porcentagem (%)

50

40

30

20

20 %
8%

10

10 %

0
Ajudou muito

Ajudou

Ajudou pouco

Não ajudou

Respostas

Figura 5. Intensidade com que os jogos ajudam.
Há pesquisas semelhantes como a da pesquisadora Cunha, que em 2012, afirmou que os
jogos didáticos voltados para o ensino de química têm a finalidade de proporcionar o
conhecimento referente a disciplina de química, especialmente quando pretende‐se desenvolver
no aluno a capacidade de compreender os conceitos químicos e aplicá‐los ao seu cotidiano.
Os alunos ao serem perguntados sobre sua opinião sobre os jogos utilizados. Como se
pode analisar na Figura 6, para 50% dos participantes os jogos foram bons, enquanto 38%
disseram que os jogos foram ótimos, já 12 % os jogos foram regulares, ou seja, todos gostaram
de participar da aula com a utilização dos jogos didáticos, embora uns gostem mais e outros
menos.
50 %

50

Porcentagens (%)

40

38 %

30

20

12 %
10

0%
0
Ótimo

Bom

Regular

Insuficiente

Respostas

Figura 6. Opinião dos alunos em relação aos jogos didáticos.
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Ao serem questionados, sobre a melhora que os alunos tiveram em relação à disciplina de
Química, como pode ser analisado na Figura 7, a maioria (44 %) disse que a concepção melhorou,
14 % afirmam que melhorou muito, apenas 3 pessoas afirmaram que não melhorou.
De acordo com Mattos e Faria (2011), os jogos didáticos quando utilizados de forma
adequada, com o objetivo de ensinar, tornam a aprendizagem menos mecânica e mais
interessante, refletindo assim uma aprendizagem significativa. Os jogos são importantes para o
desenvolvimento intelectual do aluno.
Melhorou muito
Melhorou
Melhorou pouco
Não melhorou

44%

14%

36%

6%

Figura 7. Melhora dos alunos na disciplina de Química.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram a importância do jogo didático para o
desenvolvimento de habilidades necessárias para a aprendizagem, como criatividade, motivação,
curiosidade e principalmente a vontade de aprender. A maioria dos estudantes concorda que a
utilização dos jogos didáticos é uma importante metodologia para o processo de ensino‐
aprendizagem dos conceitos químicos.
A maioria dos alunos prefere estudar por meio do livro didático, porém também foi
observado que os professores raramente utilizam os jogos didáticos em suas aulas de Química,
contudo, apesar dessa pouca utilização, há alunos que preferem estudar por meio dos jogos
didáticos.
Foi evidenciado que o professor desempenha um papel fundamental para mediar a
função lúdica e o ensino. O professor, por tanto, deverá planejar suas aulas de Química com a
utilização dos jogos didáticos, porém sem deixar que apenas a ação de jogar prevaleça, pois o
objetivo principal do jogo didático é ensinar de forma efetiva e divertida.
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RESUMO
Em decorrência das novas leis normativas que
regulamentaram as leis de cotas (Lei nº 12.711/2012) na
educação brasileira faz‐se necessário pesquisar as
relações de aproveitamento dos alunos cotistas e não
cotistas nas instituições públicas de educação, em
particular nos institutos federais. Com a discussão étnica
que tem ocorrido nos últimos 20 anos há uma tentativa
de gerar reparação a grupos sociais que sofreram
prejuízos materiais, educacionais ou alguma espécie de
exclusão por motivação étnica ou racial em nosso país. A
educação e a formação profissional, técnica,
universitária e intelectual de boa qualidade representam
a única chave e a garantia da competitividade entre
todos os brasileiros. Neste sentido, a política de cotas
busca a inclusão daqueles brasileiros que por razões

históricas e estruturas que têm a ver com nosso racismo
a brasileira, encontram barreiras que somente a
educação e a formação podem em parte remover.
Assim, o presente projeto se apresenta como uma
contribuição para os estudos acerca da implantação do
sistema de cotas nas instituições federais de ensino,
notadamente nos Institutos Federais de Educação
Técnica e Tecnológica. Se os estudos sobre o sistema de
cotas no Ensino Superior brasileiro já estão sendo
contemplados há algum tempo, urge mais do que
necessário debruçar‐se a partir de agora sobre a
implantação dessa forma de ingresso no Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, como forma de avaliar os
impactos desse sistema no ingresso de novos alunos e
suas especificidades.

PALAVRAS‐CHAVE: educação, ensino técnico, educação étnico‐Racial, ações afirmativas, ifrr.

QUOTA SYSTEM ON CAMPUS IFRR BOA VISTA: ANALYSIS OF SCHOOL ACHIEVEMENT OF
STUDENTS AND NON SHAREHOLDERS SHAREHOLDERS OF THE YEAR 2013 GRADUATES
This article is based on a qualitative survey of
students Instituto Federal de Roraima. Education and
vocational, technical, academic and intellectual training
of good quality are the only key and ensuring
competitiveness among all Brazilians. In this sense, the
quota policy seeks inclusion of those Brazilians who for
historical reason and structures that have to do with our
Brazilian racism, are barriers that only education and

training can partly remove. Thus, this project is
presented as a contribution to the studies of the
implementation of the quota system in federal
educational institutions, notably the Federal Institutes of
Technical and Technological Education.

KEY‐WORDS: education, technical education, education ethnic and racial, affirmative action
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INTRODUÇÃO
Mediante a discussão étnica que tem ocorrido nos últimos 20 anos há uma tentativa de
gerar uma reparação aos grupos sociais que sofreram prejuízos materiais, educacionais, culturais
ou alguma espécie de exclusão por motivação étnico‐racial em nosso país. Sendo assim, as
políticas de ações afirmativas surgiram como ferramentas contra essas desigualdades e buscam
uma composição social diversificada onde não haja o predomínio de raças, etnias, religiões,
gênero, etc.
As políticas de ações afirmativas com recorte de raças orientadas pelos princípios da
justiça social são um conjunto de ações dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, a
fim de proporcionar um tratamento diferenciado visando corrigir as desvantagens e
marginalizações criadas e mantidas por uma estrutura social excludente e discriminatória no
passado. Segundo Kabengele Munanga:
A educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a
possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e
inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura
racista na qual foram socializados. (2005, p.17)

Medidas de ações afirmativas no campo educacional são de suma importância, uma vez
que o conhecimento é a única ferramenta para equiparação de oportunidades e uma maior
isonomia social. Partindo das políticas de ações afirmativas, a Lei nº 12.711/2012 que tornou
obrigatória a reserva de 50% das matrículas por curso em instituições federais de ensino à alunos
oriundos integralmente do ensino médio público, estratificando por cotas raciais e econômicas.
Diante disso, o presente artigo surgiu com o objetivo de estabelecer um resultado
esclarecedor no que diz respeito ao aproveitamento do alunos cotistas1 e não cotistas2 do
Instituto Federal de Roraima Campus Boa Vista cursistas do primeiro ano em 2013 do ensino
técnico de eletrônica, informática e secretariado integrado ao médio.
CONTEXTUALIZANDO AS AÇÕES AFIRMATIVAS NO IFRR

As ações afirmativas são um conjunto de medidas especiais voltadas à grupos
discriminados e vitimados pela exclusão social ocorrida no passado ou no presente. O objetivo
principal é eliminar as desigualdades e segregações, de forma que não se mantenham grupos
elitizados e grupos marginalizados na sociedade. As ações afirmativas são executadas por meio
de políticas que propiciem uma maior participação de grupos discriminados na educação, na
saúde, no emprego, na aquisição de bens materiais, em redes de proteção social e de
reconhecimento cultural.
1

Os alunos cotistas, todos provindos de escolas públicas, estão divididos em quatro grupos: os de renda familiar per
capita maior que 1,5 salários sem etnia declarada; maior que 1,5 salários, preto, pardo e índio; menor ou igual a 1,5
salários sem etnia declarada; menor ou igual a 1,5 preto, pardo e índio.
2
Alunos não cotistas: ingressaram pela ampla concorrência.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Até o presente momento existem duas políticas de ações afirmativas no Instituto Federal
de Roraima/Campus Boa Vista – IFRR/CBV, sendo elas a reserva de 50% para os alunos
provenientes do ensino público (Lei 12.711/2012) e para estudantes com necessidades especiais
(Lei 8.213/91). Ambas ações foram implantadas por força da lei.
O processo seletivo do ensino médio integrado ao técnico do IFRR/CBV, em 2013, ofertou
140 vagas. Destas, 35 destinadas ao curso técnico em eletrônica, 35 para técnico em informática
e 70 vagas para técnico em secretariado. Do total das vagas ofertadas, 50% (cinquenta por cento)
das vagas foram reservadas à inclusão social por sistema de cotas.
Tabela 1 – Forma de distribuição das vagas
CURSO

ELETRÔNICA
INFORMÁTICA
SECRETARIADO

VAGA AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS PARA
PESSOAS COM
DEFICENCIA

16
16
32

02
02
04

VAGAS AÇÃO AFIRMATIVA
Renda familiar per capita
Renda familiar per capita
menor ou igual a 1,5 salário
superior a 1,5 salário
mínimo (um salário mínimo e
mínimo (um salário mínimo
meio)
e meio)
Autodeclarado
Não
Autodeclarado Não
Pardo, preto e
declarado
Pardo, preto e declarado
Indígena
Indígena
08
08
16

01
01
02

07
07
14

01
01
02

Fonte – COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO – IFRR – Campus Boa Vista/2012
MATÉRIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa, usou o espaço da pesquisa e laboratório de informática da biblioteca
do IFRR, bem como os arquivos do Departamento de Registros Acadêmicos do IFRR – DERA,
tendo como suporte material 01 notebook, 01 impressora e 01 HD externo para a coleta e
compilação dos dados investigados.
A pesquisa bibliográfica foi a primeira metodologia aplicada para o desenvolvimento da
pesquisa, incluindo um levantamento de dados sobre o sistema de cotas brasileiro e sua
aplicabilidade em instituições de ensino federais. Foi feito fichamento das leituras indicadas por
um orientador, a fim de construir um referencial teórico, que serviu como norteador para as
ações que envolveram tanto a pesquisa de campo como do artigo científico. Dentre os autores
lidos destaca‐se: Darcy Ribeiro, Frantz Fanon, Nilma Lino Gomes e cartilhas da UNESCO. Isso se
faz necessário para compreendermos a dinâmica do uso desse sistema no ingresso de novos
alunos no IFRR.
Após essa primeira etapa, partimos para um método quantitativo. Considerando a
contribuição para a ampliação do conhecimento sobre a aplicação do sistema de cotas no
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IFRR/CBV, esse método constitui uma base confiável para avaliar o aproveitamento escolar dos
alunos cotistas e não cotistas que cursaram o primeiro ano do ensino médio em 2013 no IFRR.
Para isso, coletamos junto ao DERA o histórico final do ano 2013 de 140 discentes do
primeiro ano, a fim de uma média do coeficiente de aproveito das matérias que todos alunos tem
em comum, um índice de reprovação e uma média final do coeficiente de rendimento escolar
dos alunos cotistas e não cotistas do IFRR/CBV. Nosso corpus de análise foi formado pelos alunos
ingressaram no primeiro ano do ensino técnico integrado ao médio em 2013.1, período no qual o
sistema de cotas foi aplicado pela primeira vez no IFRR. Esse banco de dados poderá servir, no
futuro, como fonte de pesquisa para a comunidade acadêmica do IFRR em novas pesquisas sobre
o sistema de cotas na instituição.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao longo da história do Brasil o acesso à educação ficou restrito a classe com o maior
poder econômico, com exceção para o período jesuíta onde houve uma tímida iniciativa de
educação indígena, entretanto com objetivo de corromper valores e costumes dos povos nativos
e expandir a fé católica. Via de regra, o sistema educacional brasileiro estava sempre voltado
para uma camada dominante, excluindo negros, índios e pobres:
O Estado brasileiro fechou os olhos para a educação do seu povo, delegando para
jesuítas a função de cuidar das questões educacionais, posteriormente, para as próprias
famílias o poder de educar seus filhos conforme suas condições financeiras. (IOSIF, 2007,
p. 19)

Foi somente em 1934, após quase quatrocentos anos de negação para camadas
populares, que a educação tornou‐se um direito amplo a todos cidadãos e dever do estado como
consta no Art. 149 da Constituição de 1934:
Art. 149‐ A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos
Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná‐la a brasileiros e a estrangeiros
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade
humana. (BRASIL, de 16 de julho de 1934, 2013)

Embora a educação seja hoje um direito de todos, não se pode negar que o ensino de
qualidade ainda se faz mais presente para as classes com maior poder aquisitivo, perpetuando
desigualdades socioeconômicas.
Os testes têm demonstrado que a qualidade do Ensino Básico é boa apenas para
uma parcela muito pequena das escolas privadas que educam as minorias de maior
poder aquisitivo a um custo que normalmente se aproxima das escolas privadas dos
países de primeiro mundo. (HADDAD, 2002, P.17).

O acesso restrito a educação de qualidade no Brasil causam efeitos que podemos
observar, inclusive, na presente pesquisa. Com base na tabela 1, verifica‐se uma diferença no
índice de aproveitamento por disciplina não só entre os alunos da ampla concorrência (maioria
proveniente de escola particular) e de cotas, como também entre os próprios alunos cotistas, os
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de renda per capita maior que 1,5 salários mínimos apresentam um alto desempenho nas
matérias da base comum, enquanto alunos cotistas com renda menor ou igual a 1,5 salários
mínimos ficam quase sempre pouco a cima da média escolar. Fica evidente também que os
alunos que ficaram abaixo da média em Língua Portuguesa são os alunos com renda per capita
menor ou igual a 1,5 salário mínimo.

TABELA 2 – ÍNDICE DE APROVEITAMENTO POR DISCIPLINA DA MATRIZ COMUM
AMPLA/COTAS

DISCIPLINA
Artes
Biologia
Filosofia
Física
História
Língua portuguesa
Matemática

Ampla
Concorrência

Maior que 1,5
salários, preto,
pardo e índio

Maior que 1,5
sem etnia
declarada

7,6
9,4
8,3
8,3
7,6
7,6
8,3

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

7,2
9,4
7,7
8,3
7,7
8,1
7,4

Menor ou igual
1,5 salários,
preto, pardo e
índio
6,3
7,1
6,6
6,1
6,3
5,6
6,1

Menor ou igual 1,5
salários sem etnia
declarada
7,1
7,3
6,7
6,6
6,0
5,7
6,2

Fonte – Departamento de registros acadêmicos do IFRR/CBV

De acordo com a tabela 2, observa‐se que apenas quatro alunos de ampla concorrência
reprovaram o ano letivo ‐ vale ressaltar que a ampla concorrência representa 50% dos alunos ‐
houveram três alunos reprovados provenientes de cotas onde a renda é superior a 1,5 salários, e
de discentes provindo de cotas onde a renda per capita menor ou igual de 1,5 salário mínimo
foram nove, sendo esse o maior índice de reprovação ficando claro que quando menor a renda
per capita maior o índice de reprovação, isto é, alunos oriundos de escolas públicas e condições
financeiras desfavoráveis apresentam grandes dificuldades para terem um bom desempenho na
instituição. Dos 140 alunos pesquisados no IFRR/CBV, 16 deles reprovaram e 75% dos alunos
reprovados são provenientes do sistema de cotas, todos autodeclarados preto, pardo e índio.
TABELA 3– INDÍCE DE REPROVAÇÃO ANUAL POR AMPLA E COTA – ANO LETIVO 2013
Ampla Concorrência

4

Renda per capita
maior que 1,5
salários, preto,
pardo e índio
3

Renda per capita
maior que 1,5
salários sem etnia
declarada
0

Renda per capita
menor ou igual 1,5
salários, preto,
pardo e índio
9

Renda per capita
menor ou igual 1,5
salários sem etnia
declarada
0

Fonte – Departamento de registros acadêmicos do IFRR

A figura 1 é um produto final da nossa pesquisa quantitativa e comprova que dos alunos
ingressos no IFRR/CBV em 2013, os de cotas onde a renda per capita é inferior a 1,5 salários
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apresentam um coeficiente de aproveitamento anual abaixo aos alunos da ampla concorrência e
de cotas superior a 1,5 salários.
FIGURA 1 – GRÁFICO DO APROVEITAMENTO ANUAL DOS DISCENTES

O baixo rendimento dos que obtiveram os alunos provindo de cotas, onde a renda per
capita é menor 1,5 salários mínimos em nossa pesquisa, são reflexos de um longo sistema
educacional acanhado ao elitismo econômico e opressor do mais desfavorecidos.
O tratamento dado à educação dos pobres no Brasil deixou um legado que pode ser
verificado nos baixos índices de aprendizagem no país, principalmente nas Regiões Norte
e Nordeste, regiões mais pobres... Pode ser verificado também nas desigualdades
educacionais e sociais entre ricos e pobres. As estatísticas nacionais e internacionais
apontam que o segundo grupo encontram‐se em ampla desvantagem educacional e
socioeconômica em relação ao primeiro, principalmente quando se fala de pobres não
brancos. (IOSIF, 2007, p. 2O)

O baixo rendimento dos estudantes de baixa renda resulta do defasado ensino
fundamental público roraimense, que ocupou o 23° lugar dentre todos os estados brasileiros no
Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA de 2012.
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CONCLUSÃO

A pesquisa numérica permitiu uma breve apuração do aproveitamento de alunos cotistas
e não cotistas do IFRR/CBV, pretendendo desmitifica‐lo e esclarecê‐lo. Podemos observar, ainda,
a existência de uma grande diferença no rendimento dos alunos, visto que os de ampla
concorrência e cotistas de renda per capita maior a 1,5 salários sempre apresentam resultados
melhores que alunos de renda per capita inferior a 1,5 salários. Alunos de cotas, onde o poder
aquisitivo é menor, apresentam um índice de reprovação bem maior que os demais discentes.
As políticas de ações afirmativas começam a mudar o quadro social brasileiro,
garantindo àqueles mais desfavorecidos um acesso justo à oportunidades.
Numa sociedade racista, onde os comportamentos racistas difundidos no tecido
social e na cultura escapam do controle social, a cota obrigatória se confirma, pela
experiência vivida pelos países que a praticaram, como uma garantia de acesso e
permanência aos espaços e setores da sociedade até hoje majoritariamente reservados à
“casta” branca da sociedade. (MUNANGA, p.5, 2001)

No entanto, elas pouco surtirão efeito se não houver iniciativas a nível institucional voltada
para o acompanhamento e permanência dos alunos de cotas, em especial para os de renda
menor ou igual a 1,5 salários mínimos.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto da prática docente
vivenciada durante a disciplina de Estágio
Supervisionado, do curso de Licenciatura em
Educação Física, do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Ceará‐ Campus Juazeiro do
Norte, junto à EEFM Figueiredo Correia, na mesma
cidade, entre os meses de fevereiro à abril de 2014.
As aulas foram ministradas para turmas do 2º e 3º
ano do Ensino Médio. A Disciplina possui a carga
horária total da de 100h/a, divididas entre teóricas e
práticas, que abrangem a preparação dos acadêmicos

para o trabalho em campo,a atividade extraclasse e a
regência na escola. O objetivo geral da disciplina é
Identificar as diversas possibilidades de propostas
curriculares e realizar intervenção profissional, sob
orientação docente. O estudo caracteriza‐se como
qualitativo, de observação participante. A abordagem
de ensino escolhida para esse nível de ensino foi a
Crítico Superadora. A atividade Extra Classe foi
executada junto ao projeto Mão Amiga, no Instituto
Federal em Juazeiro do Norte.

PALAVRAS‐CHAVE: Estágio Supervisionado, Ensino Médio, Educação Física.

PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY EDUCATION: EXPERIENCE REPORT OF SUPERVISED
ABSTRACT
This work is the result of teaching practice
experienced during the Bachelor's Degree in Physical
Education , Federal Institute of Science and Technology
Education of Ceará Campus ‐ Juazeiro , near EEFM
Figueiredo Correia , in the same city , between the
months of February to April 2014 . classes were taught
classes for the 2nd year and 3rd high school . The
Discipline has a total workload of 100h split between
theory and practice , where 60h are aimed at preparing
the students for field work , observation of the school
chosen for the internship and extracurricular activity.

The 40h are aimed at conducting at the school. The
overall objective of the course is to identify the various
possibilities for curricular proposals and conduct
professional intervention , under faculty guidance in
high school . The study is characterized as qualitative ,
participant observation . The teaching approach chosen
for this level of education was the surpassing Crit . The
Extra Class activity was performed by the Helping Hand
Project , the Federal Institute premises and with the
participation
of
three
teachers.

KEY‐WORDS: pervised, Secondary Education, Physical Education.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

1‐INTRODUÇÃO
O Ensino Médio é um nível de ensino se caracteriza pela preparação do jovem para
ingressar nos veículos de qualificação para o mercado de trabalho. A clientela é formada
majoritariamente por adolescentes, que é uma fase em que os conflitos referentes afirmação
pessoal, sexualidade, profissão, relacionamento e imagem corporal se estabelecem, tornando
este um estágio bastante complexo.
Paula e Fylik (2001) descrevem a adolescência como um período de transição em que o
indivíduo deixará a ingenuidade da infância e passará a enxergar a realidade do mundo adulto, o
que poderá gerar tensões. Este é um período extremante conturbado, já que as mudanças
hormonais e comportamentais pertinentes à puberdade podem gerar alguns conflitos.
Almeida e Caurudo (2207) relatam que o aluno do Ensino Médio está em fase de
mudanças físicas e hormonais e têm a necessidade de ser inserido num grupo. A aula de
Educação Física seria o momento ideal para que isso aconteça.
O Ensino médio é a fase da vida escolar em que os alunos vivem a maior pressão no que
diz respeito a formação básica, já que nela os mesmos deverão escolher a profissão que
pretendem seguir. É um período em que os adolescentes estarão se preparando para os
vestibulares, ENEM e outros meios de ingresso nos meios de formação profissional. As atividades
escolares estarão voltadas para a qualificação deste indivíduo para o mercado de trabalho.
Neste contexto, deve‐se tomar cuidado para que a disciplina de Educação Física não
venha a ser entendida apenas como meio de fuga dessas pressões, passando a ser compreendida
pelos alunos como um momento de mera prática esportiva ou de lazer. A Educação física deve
ser notada pela sua importância na formação do indivíduo (BRASIL,1999).
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No Ensino Médio a Educação Física deverá tratar das questões que enriqueçam a
formação do indivíduo como um todo, no sentido de torná‐lo um ser consciente do seu corpo, de
suas possibilidades e de tudo que trata da cultura corporal.
Este trabalho caracteriza‐se como sendo do tipo descritivo qualitativo, que de acordo com
Neves (2006), tem a intenção de estudar e explicar os fenômenos. Segundo Queiroz et e al
(2007), este estudo é também entendido como sendo uma observação participativa, em que o
pesquisador, interfere diretamente nas ações interagindo com os participantes da pesquisa. Este
relato baseou‐se em observações feitas durante o decorrer do estágio curricular obrigatório no
Ensino Médio. Foram realizados 40h de trabalho junto aos alunos que envolveram aulas práticas
e observação dos alunos, nesse período foram analisados o contexto escolar e as informações
contidas nos documentos oficiais da escola. Fizeram parte deste estudo, 90 os alunos dos 2º e 3º
anos, do período matutino da EEEM Figueiredo Correia em Juazeiro do Norte.
O presente trabalho é resultado da prática docente vivenciada durante a disciplina de
Estágio Supervisionado III, do curso de Licenciatura em Educação Física, do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Juazeiro do Norte, junto à Escola Estadual
de Ensino Médio Figueiredo Correia, na cidade de Juazeiro do Norte, num período que
corresponde à 40h/a.
A disciplina de Estágio Supervisionado III acontece no sétimo período do curso e propicia
ao acadêmico de Licenciatura em Educação Física a oportunidade de colocar em prática os
conteúdos aprendidos durante a graduação. Nesse período, os acadêmicos podem aprimorar
seus conhecimentos através de pesquisas para a elaboração das aulas.
Fernandes e Junior (2013) descrevem o estágio como um elemento crucial na formação
acadêmico, em que ele se tornará professor, por meio da aproximação qualitativa da realidade
escolar. De acordo com Pimenta (1995), a partir desta experiência, o futuro professor poderá
analisar a realidade sobre a qual atuará, além de servir como parâmetro no que se refere às
questões pedagógicas.
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2‐ DESENVOLVIMENTO
A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando que
cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados (BERNARDY; PAZ,
2012, p.1).
A preparação teórica ocorreu em sala de aula e propiciou aos acadêmicos a
conscientização a respeito de suas funções na escola. Nesse período os mesmos elaboraram a
Proposta Curricular e os planos de aula, que pretendiam desenvolver em seus estágios. Os planos
e propostas foram devidamente lidos e corrigidos pela docente da disciplina. Os alunos
receberam orientações a cerca dos conteúdos e abordagens que melhor se adéquam ao Ensino
Médio, ficando a cargo dos mesmos a escolha da abordagem com a qual mais se identificassem,
e que melhor se encaixasse no perfil da escola escolhida.
As contribuições das disciplinas de estágio nos cursos de formação de professores são
inegáveis, pois além de promoverem um contato direto com o magistério, contribuem para uma
inter‐relação entre os componentes curriculares e a prática (FILHO, 2010, p.1)
O objetivo geral da disciplina é identificar as diversas possibilidades de propostas
curriculares e realizar intervenção profissional sob a orientação docente no Ensino Médio. Já os
objetivos específicos são: vivenciar a prática pedagógica da Educação Física nas séries iniciais e
finais do Ensino Médio, reconhecendo os conteúdos específicos para o nível de ensino,
elaborando e executando o planejamento específico para cada turma, de acordo com suas
características.
2.1 Planejamento das aulas
O Planejamento das aulas foi feito conforme a faixa etária dos alunos do Ensino Médio,
que é em sua maioria formada por adolescentes. Desta forma os conteúdos escolhidos buscavam
o dinamismo e a abrangência, no sentido de envolver o maior número possível de alunos nas
aulas de Educação Física. Foram escolhidos para este estágio os Esportes de quadra e os Jogos
Populares para serem trabalhados nas aulas práticas e Primeiros Socorros e Aptidão Física como
conteúdo teórico.
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A abordagem de ensino escolhida para esse estágio foi a Abordagem Crítico Superadora,
que o trata o conteúdo da Educação Física como um instrumento de transformação social e
reflexão das ações por meio da linguagem corporal. O Coletivo de Autores (1992) defende que a
Educação Física deve valorizar o conceito de cultura, procurando trabalhar as questões históricas
e sociais envolvidas nos conteúdos.
Atualmente entende‐se que a Educação Física, como disciplina escolar, deve tratar da
cultura corporal, em sentido amplo: sua finalidade é introduzir e integrar o aluno a essa esfera,
formando o cidadão que vai produzir, reproduzir e também transformar essa cultura. Para tanto,
o aluno deverá deter o instrumental necessário para usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e
ginásticas benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. (BRASIL,
1999, p. 145).
2.2‐ Diagnóstico de Observação da Escola
O Estágio Supervisionado III foi desenvolvido na EEFM Figueiredo Correia, situada na
Praça da Conceição nº5, Bairro Pio XII, em Juazeiro do Norte‐Ce. A escola atende a 994 alunos; do
próprio bairro, de bairros do entorno e a alunos provenientes da Zona Rural de Juazeiro; nos
períodos manhã, tarde e noite. De acordo com Graças e Almeida (2014), a escola tem como
objetivo a formação do aluno como ser crítico e cidadão consciente de seus direitos e deveres.
Para isso trabalha com a perspectiva da construção do conhecimento pelo próprio sujeito,
através da concepção Sócio Interacionista que compreende a educação como um movimento
coletivo e permanente
Graças e Almeida (2014) afirmam ainda, que as metodologias utilizadas na escola visam
promover a cooperação e a participação de todos na construção da autonomia moral e
intelectual dos indivíduos envolvidos no processo educativo, buscando promover a humanização
e a transformação social, visto que a escola está situada em uma comunidade de risco onde os
problemas relacionados à violência, baixa escolaridade e a pobreza são constantes e recorrentes.
A escola possui diversos projetos e ações que buscam incentivar a criatividade, a busca
pelo conhecimento e o aprimoramento das relações entre a comunidade e a escola. Dentre estes
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projetos estão: O Festival de Poesia, Feira de Ciências, Festival de Música, Oficina de Informática
Básica para os pais dos alunos e a Olimpíada de história do Brasil. A escola possui uma estrutura
física excelente para a execução das aulas de Educação Física, como quadra coberta e
demarcada, rede de vôlei, cesta de basquete e traves de futsal. Existe ainda um vasto material
disponível para a execução dos esportes de quadra e de atividades relacionadas (bolas de
iniciação, bolas oficiais, cones, bambolês, e etc.). Para as aulas teóricas a escola possui data show,
nootebook e ainda uma sala de vídeo climatizada, com TV de plasma.
2.3‐ Intervenção ou Regência
A primeira aula ministrada foi teórica e tratou das diferenças entre Aptidão Física
relacionada ao esporte e Aptidão Física relacionada a saúde. Nesta oportunidade a estagiária
pode explanar o conteúdo para uma turma do 2º ano, através de slides com diversas imagens
onde os mesmos podiam associar o tema com situações reais. O tema Aptidão Física foi de difícil
compreensão para a turma, pois os conhecimentos anteriores acerca do corpo humano eram
deficientes. Dessa forma, o objetivo da aula não foi alcançado e novas estratégias tiveram que
ser elaboradas para suprir essa carência e aumentar a capacidade de entendimento dos temas
que viriam posteriormente.
No primeiro momento houve por parte da estagiária certo receio em ministrar para uma
sala cheia de adolescentes que não se intimidavam em interromper a aula para brincadeiras que
atrapalhavam o raciocínio da mesma e a compreensão dos demais alunos. Alguns adolescentes
da turma demonstravam a necessidade de afirmação perante o grupo e o faziam por meio da
insubordinação a autoridade que neste caso é o professor. Almeida e Cauduro (2007), afirmaram
que o relacionamento entre os alunos é importante nesta fase da formação pessoal, e que os
mesmos tem a necessidade de serem aceitos junto ao grupo.
O Ensino Médio é um período onde os adolescentes decidirão o caminho profissional que
pretendem seguir, já que logo após inicia‐se o período de capacitação profissional, seja ele
técnico ou superior. Desta forma o aluno estará tão assoberbado com os outros conteúdos, que
poderá confundir a Educação Física com um momento de fuga e/ou descanso das demais
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disciplinas. Por isso os conteúdos tratados durante as aulas devem demonstrar a seriedade com
que esta deve ser tratada e a importância que deve ser dedicada a ela.
Algumas aulas foram ministradas com muita dificuldade, isso de deve em parte a falta de
interesse dos alunos em aprender os conteúdos, e também devido a pouca importância que é
dada a esta disciplina que segundo um dos alunos afirmou “não reprova”.
A segunda aula teórica foi ministrada com mais tranquilidade por parte da
professora/estagiária, pois a partir da experiência do primeiro dia, foram feitas alterações na
dinâmica da aula de forma que os alunos interessados tiveram a chance de aprender o conteúdo
que tratou da diferença entre Exercício Físico e Atividade Física. O tema arrebatou a atenção da
maior parte da turma e esclareceu dúvidas que até então os mesmos carregavam. Nesta
oportunidade os alunos participaram mais ativamente da aula, pois eram constantemente
questionados de como o conteúdo aplicava‐se ao seu cotidiano. As diferenças entre o Exercício e
a Atividade Física foram absorvidas pela turma, já que para que houvesse um maior
entendimento, foi utilizada uma linguagem mais simples e de fácil compreensão, considerando
que os alunos não tinham conhecimento prévio dos temas abordados nas aulas teóricas.
Ao final de cada aula teórica eram realizadas dinâmicas de feedback, com o propósito de
revisar e fixar o conteúdo aprendido no dia. Palavras cruzadas, Associação de imagens, Verdade
ou Desafio foram algumas das dinâmicas utilizadas. Nas palavras cruzadas os alunos teriam que
descobrir a palavra que melhor se encaixasse ao conceito explicado, esta palavra também
deveria se encaixar com a palavra que cruzaria com ela. Na associação de imagens o aluno
deveria associar a figura mostrada ao conceito ou palavra utilizada pela professora no decorrer
da aula, para isso era solicitada a atenção aos detalhes da aula. Na dinâmica da Verdade ou
Desafio, o aluno poderia escolher se responderia a pergunta feita pela professora ou aceitaria um
desafio proposto. As perguntas e desafios eram pré‐definidos e não visavam expor o aluno a
constrangimento, mas a compreensão do conteúdo de forma descontraída.
O conteúdo trabalhado durante o estágio seguiu o cronograma feito pelo professor
regente da turma, para que os alunos pudessem ter um maior aproveitamento das aulas
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ministradas e para que não houvesse prejuízo para a turma quando o estágio fosse finalizando,
podendo haver uma continuidade lógica.
As aulas teóricas foram em sua maioria realizadas na sala de vídeo, que é bem
estruturada com TV, notebook, e ar condicionado. Quando não havia possibilidade das aulas
serem realizadas nesta sala, elas ocorriam nas próprias salas de aula, com a ajuda de um data
show.
A aula torna‐se mais significativa, para os alunos quando os mesmos passam a
compreender o movimento humano e, para que isso aconteça Gonsalves; Nascimento; Martins
(2010), afirmam que caberá ao professor utilizar os conhecimentos adquiridos, durante a sua
formação, para que as aulas se tornem mais interessantes e menos cansativas. Por isso durante
as aulas expositivas foram desenvolvidas estratégias para envolver o aluno com o conteúdo,
fazendo‐o participante da construção do seu conhecimento.
O conteúdo trabalhado nas aulas teóricas foi a Aptidão Física. Para isso forma abordados
temas como por exemplo: Aptidão Física relacionada à saúde x Aptidão Física relacionada à
performance, Atividade Física x Exercícios Físicos, Valências Físicas, além de Atividades aeróbicas
x Anaeróbicas. Ulasowicz et al (2006) afirmam que os conteúdos devem ser organizados levando
em consideração o que os alunos precisam aprender nas aulas de Educação Física Escolar de
forma a utilizar tais informações no seu cotidiano, torná‐lo autônomo e crítico em relação à
prática de atividades físicas e, principalmente, para que o mesmo saiba do porquê, para que,
como e onde realizar atividades físicas.
Na aula que tratou das Valências Físicas, foi elaborado um circuito com vários esportes.
Os alunos deveriam observar quais as valências se destacavam em cada uma delas.
No que diz respeito ao conteúdo teórico foram realizadas duas avaliações durante o
período de estágio, elaboras pelo professor da disciplina para aquisição das notas bimestrais.
Essas aulas foram ministradas para as turmas do 2º ano, que se mostraram muito indisciplinadas
e pouco motivadas para aprender o conteúdo teórico. A compreensão dos mesmos em relação
do corpo humano e o seu funcionamento é muito deficiente o que dificultou a assimilação do
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conteúdo. As atividades de feedback mostraram que os mesmos não conseguiam relacionar
satisfatoriamente o conteúdo ao seu cotidiano.
A Educação Física é entendida como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento
denominado de cultura corporal que tem como temas, o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a
capoeira e de outros temáticas que apresentarem relações com os principais problemas sociais e
políticos vivenciados pelos alunos (DARIDO, 2011).
Para as aulas práticas os conteúdos trabalhados foram os esportes de quadra; basquete,
futsal, handebol. Os jogos foram trabalhados numa perspectiva pré‐desportiva, não tendo como
objetivo o desempenho, mas a participação coletiva. A participação nas aulas práticas, no
entanto, não contava com a colaboração de todos os alunos das turmas. Apesar de um dos
critérios estabelecidos pelo professor da escola para a nota ser a participação efetiva durante as
práticas.
As aulas de Educação Física onde o estágio foi desenvolvido ocorrem no turno de
matrícula dos alunos. Dessa forma, o professor tinha que deslocar os alunos da sala para a
quadra onde a estagiária já os estava aguardando. Logo que chegavam a quadra os alunos logo se
dispersavam, alguns inclusive nem chegavam a quadra. Começava então a primeira fase da aula:
reunir os alunos para que as atividades propostas pudessem ser explanadas. Logo em seguida era
realizada a atividade de aquecimento. Os conteúdos trabalhados exigiam sempre o trabalho em
grupo de forma que todas as aulas começavam com a divisão da turma, para que então a
atividade principal fosse explicada. O final da aula ocorria sempre em forma de círculo onde o
professor buscava dos alunos qual a associação que os mesmos podiam fazer das atividades com
os conteúdos trabalhados em sala e/ou com as suas vidas.
A primeira aula prática teve como tema os Jogos Cooperativos. A escolha pelo tema foi
motivada pelas características da turma conforme a observação feita por parte da estagiária.
O número de alunos das turmas do 3º ano que participavam das aulas práticas era muito
reduzido. A justificativa dada por alguns para não participarem era a supervalorização dada aos
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esportes nas aulas de Educação Física. Nem todos tinham habilidades para a prática dos esportes
e dessa forma sentiam‐se constrangidos.
De acordo com Santos e Gomes (2009), a Abordagem Crítico Superadora trabalha com o
conceito de cultura corporal se opondo ao conceito de aptidão física como objetivo final da
Educação Física. Desta forma o Jogo Cooperativo foi escolhido como agente integrador nesta
primeira fase.
Outros problemas encontrados durante as aulas práticas foram o fato das turmas serem
heterogêneas e de as aulas ocorrerem no turno de matrícula dos alunos. A heterogeneidade da
turma foi a maior barreira enfrentada, sendo que até ao final do estágio foram poucas as
meninas que concordaram em participar das aulas práticas. Uma das justificativas dada por elas
foi o medo de se machucarem durante as atividades com contato físico, pois segundo as mesmas
“os meninos não as respeitavam e as tratavam como se tivessem a mesma força física”. Outra
justificativa para a não participação era a de que teriam outras aulas após a Educação Física e
como não havia espaço de tempo entre as aulas para tomar banho teriam que ficar suados o
restante do turno.
A maior dificuldade encontrada nas aulas práticas foi a dispersão das turmas, que
constantemente perdiam a concentração devido ao grande número de alunos que se
concentravam em volta da quadra da escola. Outra distração era a mesa de ping pong da escola
que infelizmente era utilizada durante o horário da aula.
As aulas mais prazerosas foram as que envolveram os jogos pré‐desportivos. Algumas
aulas para as quais foram planejadas três atividades foram tão bem aceitas pelos alunos, que não
chegavam a passar da primeira atividade proposta após o aquecimento.
3‐ CONCLUSÃO
O estágio no Ensino Médio foi desafiador no sentido de elaboração dos planos de aula. A
cada aula havia a necessidade de inovar e criar alternativas que pudessem atrair os alunos a
participarem das aulas. Com um público exigente os conteúdos tinham que ser trabalhados da
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forma mais dinâmica possível o que exigiu um maior desempenho da estagiária. Isso serviu para
o crescimento da mesma e contribuiu para a qualidade das aulas.
Destaca‐se como ponto positivo a oportunidade de pela primeira vez poder ministrar
aulas teóricas no estágio, visto que nos estágios anteriores pode‐se apenas trabalhar a parte
prática da Educação Física. Outro ponto positivo a se destacar foi o acompanhamento dado pelo
professor de Educação Física da Escola que esteve presente em todas as aulas, diagnosticando as
deficiências e ajudando a encontrar soluções para resolvê‐las.
Como pontos negativos, pode‐se apontar a desvalorização da disciplina por parte dos
alunos, que parecem ainda compreender a Educação Física como um momento de pausa e
descanso das demais disciplinas que para eles são mais importantes.
Conclui‐se que a disciplina de Estágio Supervisionado III, proporcionou à acadêmica a
oportunidade de crescimento do saber por meio das pesquisas desenvolvidas para a elaboração
das aulas e possibilitou novas experiências docentes.
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RESUMO
O presente artigo se inserta no Projeto de Pesquisa
A Organização do Trabalho Educativo e suas
Implicações na Formação do Ser Social, cujo objeto
de estudo consiste na relação entre o trabalho
educativo desenvolvido no espaço escolar e as suas
implicações na formação do educando. A partir do
referido projeto, esboçamos um plano de trabalho,
cujo objetivo de pesquisa é buscar Identificar e
analisar a concepção de educação que fundamenta

a organização do trabalho educativo do professor
da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do
Estado de Pernambuco e as suas implicações na
formação do estudante. Desenvolvemos a nossa
pesquisa nas escolas públicas do Estado de
Pernambuco, com base em observações do
cotidiano
escolar
e
com
entrevistas
semiestruturadas aplicadas junto aos professores.

PALAVRAS‐CHAVE: Ser Social, Educação, Trabalho Educativo.

KNOWLEDGE AND TRAINING SCHOOL OF SOCIAL SER
ABSTRATC
This article was inserted in the Research Project of
the Education Labour Organization and its
Implications in the Formation of Social Being,
whose object of study is the relationship between
the educational work in school and their
implications for the education of the student. From
this project, we outlined a work plan, whose goal is
to pursue research Identify and analyze the

concept of education that underlies the
organization of the educational work of the teacher
of Basic Education Public School System of the
State of Pernambuco and its implications in the
student's education. We develop our research in
the public schools of the State of Pernambuco,
based on observations of everyday school and
applied structured interviews with teachers.

KEY‐WORDS: Be Social, Education, Educational Jobs.

INTRODUÇÃO
O presente artigo se inserta no Projeto de Pesquisa A Organização do Trabalho Educativo
e suas Implicações na Formação do Ser Social, cujo objeto de estudo consiste na relação entre o
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trabalho educativo desenvolvido no espaço escolar e as suas implicações na formação do
educando. A partir deste projeto elaboramos o nosso plano de trabalho, denominado: o
trabalho educativo e a construção do conhecimento escolar na Rede Pública de Ensino do
Estado de Pernambuco.
Na qualidade de prática social, os processos de formação situam‐se historicamente. Ao
que tudo indica, o impasse da formação parece coincidir com o da condição humana em geral. É
possível perceber, também, nessa dimensão da existência, uma contradição insolúvel, nos
marcos da sociedade atual, entre a formação necessária, destinada a atender às demandas de
universalidade do ser social e aquelas definidas como prioritárias ao atendimento das
finalidades imediatas e parciais. Devido a essa contradição, provavelmente insolúvel nos marcos
dessa estrutura societal, tem impedido ser desencadeado um processo de formação integral. Em
decorrência, tem sido apresentado como causa desse impedimento problemas que existem no
seio dos próprios mecanismos de formação, que tem o ato educativo como mediação para a
conquista desse tipo de sujeito. Apontam‐se problemas nos métodos; nos conteúdos; na
formação dos profissionais da educação, no funcionamento das instituições escolares, e etc.
Esses fatores não devem ser desconsiderados, mas também é um equívoco tomá‐los em si
mesmo, deslocados das condições históricas. O fato é que, na atual realidade, como o trabalho
está dirigido à produção de valor de troca, portanto orientado para a formação de um sujeito‐
em‐si, a formação está parcializada. Reiteramos que o caráter de universalidade da formação, de
natureza integral, está alienado e, portanto, subordinado aos ditames da formação para o
mercado, onde a utilidade se torna o elemento fundamental de toda a atividade humana, onde
o ser social se insere e se constrói.
Assim, nos interessa investigar as possíveis causas desse processo e definimos para o
nosso trabalho de investigação, o seguinte objetivo: Identificar e analisar a concepção de
educação que fundamenta a organização do trabalho educativo do professor da Educação Básica
da Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco e as suas implicações na formação do
estudante. A partir do conhecimento novo produzido, esperamos contribuir no avanço da
superação das questões aqui anunciadas. A sua importância reside na capacidade da crítica que
a pesquisa científica pode suscitar no sujeito envolvido no processo investigatório e a
possibilidade de comprometimento com a construção de educação de qualidade, em todos os
níveis. O propósito reside também, para além da questão epistemológica, está também na
tentativa de tributar na construção de uma pedagogia, cujas práticas educativas, estejam
assentadas em outras bases sociais.
MATERIAIS E MÉTODOS
A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Apesar da importância que deve ser atribuída a existência de outros conhecimentos,
baseados nas experiências de vida e do valor das opiniões formuladas em torno das mais diferentes
questões do cotidiano, certamente não são esses conhecimentos que justificam a existência de
escolas ‐ em nosso caso particular‐ orientadas para formação dos profissionais da educação. A razão
de sua existência parece estar na exigência que se faz às novas gerações para se apropriarem dos
conhecimentos elaborados e sistematizados. Como afirma Saviani (2005),
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[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber
sistematizado. [...] a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao
conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado:
à cultura erudita e não à cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o
problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico,
sistematizado (p. 14).

É verdade que os problemas enfrentados pela escola e pela educação não dizem respeito
exclusivamente à natureza do conteúdo socializado e à maneira como se faz. A presença, no
espaço escolar, de conhecimentos mais diretamente relacionados à existência imediata dos
indivíduos não invalida a necessidade da escola existir e nem “põe em xeque” o fato de a escola
lidar com o conhecimento elaborado e sistematizado. A presença daquele conhecimento se faz
na escola com os sujeitos que a fazem existir. Entretanto, na perspectiva da organização do
trabalho pedagógico esse conhecimento assume posição de assessoramento, de subsídio e
mesmo de socializador dos sujeitos educandos. O que é essencial para responder a especificidade
da escola, como assinalado, é a transmissão/re‐elaboração/apropriação do conhecimento
objetivo, cuja finalidade reside em contribuir, decisivamente, para o processo de humanização do
sujeito.
A formação humana no plano da educação escolar, em qualquer dos níveis de
ensino, é o processo, que mediado pelo trabalho educativo, se realiza no sentido
da transição entre a vida cotidiana e as esferas não‐coditianas da reprodução
social. (DUARTE, 1996)

O autor acima afirma que esse processo quando realizado considerando as condições concretas
em que ocorre pode contribuir na superação da contradição, presente de forma exacerbada na
sociedade atual, entre as esferas do cotidiano alienado e a esfera do não‐cotidiano. Apesar das
inúmeras mediações que se interpõem nesse processo, entendemos que, no plano da educação
escolar, o conhecimento objetivo assume papel relevante.
Temos observado teórica e empiricamente que o conhecimento utilizado como mediação
nos processos educativos, nas atuais circunstâncias históricas, toma como objeto a parcialidade
do fenômeno educativo, em substituição ao caráter de universalidade da ação educativa.
Queremos com isso afirmar que o conhecimento, na perspectiva da universalidade, é aquele que
ao ser tomado como mediador da formação humana, concebe o ser social como sendo a unidade
entre o singular e o universal, mediado pelo particular (OLIVEIRA, 2005), ou seja, o conhecimento
mediador da formação opera no sentido de fazer sucessivas aproximações entre o aspecto
singular do sujeito e seu aspecto universal (gênero humano), entendido aqui “como o conjunto
da humanidade, das relações sociais, enfim, o conjunto da cultura humana” (DUARTE, 2003, p.
98) mediado pela particularidade. O conhecimento como parcialidade desconsidera o dado da
universalidade do ser social, substituindo‐a ora pelo dado da particularidade ora pela
singularidade, absolutizando‐os, e opera desse modo, no âmbito do imediato, do contingente, do
sujeito abstrato, enredado em suas práticas cotidianas. No campo da formação dos profissionais
da educação, estudos vêm apontando que essa compreensão de conhecimento inclina‐se a
atender ao imperativo da lógica do capital, ao utilizar‐se deste tipo de conhecimento, geralmente
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fragmentado, de maneira que esse processo pouco ou nada contribui na transcendência do
sujeito‐em‐si ao sujeito‐para‐si.
Tomar a educação numa perspectiva do materialismo histórico e dialético é considerá‐la
na estreita relação com o trabalho, como categoria fundante e explicativa da constituição e
desenvolvimento do ser social. (DUARTE NETO, 2013). Compreender o trabalho como atividade
criadora do homem requer concebê‐la no sentido geral, enquanto dimensão ontológica e em sua
condição histórica, ou seja, sujeita às determinações advindas das relações sociais, construídas
pelos homens, a partir das suas condições reais de existência. O esforço consiste então em
realizar uma abordagem que contemple os aspectos ontológicos e históricos dos nexos em
questão. Trata‐se então da tríade: ser social, trabalho e educação. Nesse sentido, tomamos como
perspectiva de abordagem teórica a categoria de trabalho educativo, elaborada por Dermeval
Saviani (2005), que a define como sendo:
O ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação
dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas de atingir esse
objetivo (p. 13).

Para o entendimento do complexo da educação e, em seu bojo, o trabalho educativo
desenvolvido no espaço escolar, em todos os níveis de ensino, nas atuais circunstâncias, nos
remete à compreensão do capitalismo como parcialidade em relação ao processo histórico que
preside a existência humana. Essa afirmativa tem o sentido de que o homem conheceu outros
modos, outras formações sócio‐econômicas, através das quais pôde organizar a produção e a
reprodução de sua existência. Os processos organizativos através dos quais os homens fazem a
sua historia, permitem que o homem, no escopo da produção, faça emergi‐la em sua totalidade,
fazendo alcançar a sua dupla dimensão de riqueza material e espiritual. Já demonstramos que ao
produzir os bens materiais, em seu entorno, cria‐se e estabelece‐se um conjunto de relações que
vão produzir manifestações no plano da cultura, das relações sociais, da política, das artes dos
valores, etc. Enfim, cria‐se o objeto do qual se constitui a educação.
Como ocorre esse processo nos limites e na especificidade dos processos educativos?
Segundo Duarte (1996), a educação escolar cumpriria o papel de formação humana, à medida
que propiciasse, através do trabalho educativo, a transição entre a vida cotidiana e as esferas
não‐cotidianas da reprodução social. Esse trabalho educativo (SAVIANI, 2005) produziria no
indivíduo singular, a humanidade. O que equivale afirmar que a formação, no âmbito da
educação escolar, ocorre quando “cada indivíduo singular se apropria da humanidade produzida
histórica e coletivamente, quando este se apropria dos elementos culturais necessários à sua
formação como ser humano” (DUARTE, 2005). Se a especificidade da formação, no âmbito da
educação escolar, é o trabalho com o conhecimento, trata‐se de articular as finalidades dessa
formação com um conteúdo que lhe corresponda. Saviani (2005) afirma que “a escola existe para
propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência),
bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (p. 15). A formação humana, que se
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coloca na perspectiva teórico‐metodológica, desenvolvida por nós, tem o caráter de formação
integral, destinada à construção do sujeito omnilateral. Tomado em sua unidade entre ser e
consciência, objetividade e subjetividade, o ser social reivindica uma formação que o considere
em sua dupla dimensão de universalidade ontológica e parcialidade histórico‐antropológica.
REFERENCIAL TEÓRICO‐METODOLÓGICO
O nosso referencial teórico‐metodológico requereu abordar o problema de pesquisa
considerando as relações sócias históricas, que favorecem os processos de produção e
reprodução da existência do ser social. Desse modo, foi importante um referencial teórico‐
metodológico que percebesse o processo de pesquisa como totalidade, que pudesse tomar os
seus diversos aspectos em estreita relação de dependência e de determinações recíprocas.
Optamos por uma abordagem dialética, por compreender que para dar conta da
complexidade da realidade com suas múltiplas dimensões, precisávamos utilizar um método que
tivessem as suas categorias de análises extraídas da própria realidade, apreendendo e
interpretando as suas relações, o seu movimento e as mudanças inerentes à sua natureza
(LEFEBVRE, 1979) para que a ela retornasse, em um processo de construção e reconstrução do
objeto de estudo. Um método que permitisse ordenar, disciplinar e sistematizar o processo de
trabalho, sendo capaz de conceber esta realidade em sua totalidade, mas que também não
ignorasse, por outro lado, aspectos que lhes são singulares, particulares e que favoreçam
relações entre aspectos de natureza específica e geral, entre objetividade e subjetividade
(FRIGOTO, 2000).
Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, a coleta de informações deu‐se
através da elaboração e aplicação de entrevista semiestruturadas aplicadas aos professores. O
procedimento para o tratamento e análise dos dados, far‐se‐á com base na análise de conteúdo.
No interior da análise de conteúdo, usaremos o procedimento da análise temática, levando em
consideração os “polos cronológicos” de que nos fala Bardin (1977): 1) a pré‐análise; 2) a
exploração do material; 3) o tratamento dos resultados. Neste momento trazemos resultados
com base em uma exposição de natureza narrativo‐reflexiva.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
SUJEITOS E CAMPO DE PESQUISA: ALGUMAS CARACTERIZAÇÕES.
A nossa pesquisa teve como sujeitos dois (02) professores (Doravante: P01 e P02) do
quadro de efetivos da Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco. Ambos atuam na
mesma escola, com formação de graduação em geografia. Desenvolvem suas atividades docentes
com um quantitativo de turmas que variam entre 17 e 21. A escola escolhida por nós, para a
pesquisa, está localizada na Cidade do Recife‐PE. A EREM (Escola de Referência em Ensino Médio)
funciona nos três horários de segunda a sexta, com regime integral, semi‐integral e regular. Aos
sábados funciona o projeto Escola Aberta, onde funciona: oficinas, aulas extracurriculares, aulas
de reforço entre outras atividades. Apesar das dificuldades e deficiências a instituição tem uma
forte influencia social nas comunidades do entorno, atendendo principalmente pessoas com
grande vulnerabilidade social.
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Para a realização da pesquisa nos dirigimos à escola e entre idas e voltas, levamos alguns
dias. Nos utilizamos da entrevista semi‐estruturada, mas por motivos pessoais o P02 preferiu
responder o questionário por escrito. Já o P01, por problemas familiares e de força maior,
apresentava dificuldades para os encontros agendados e respondeu a entrevista, através da
internet. A experiência foi muito gratificante, mas a minha expectativa foi muito além do que
realmente aconteceu, isso se deu de forma controversa. Enquanto O P01 tentava me dar à
máxima atenção, mas não conseguia o P02 me atendeu de forma rápida, em menos de dez
minutos respondeu o questionário, não através da entrevista, mas respondendo‐o por escrito,
não atendendo a devida necessidade de um diálogo, de uma discussão sobre o assunto tratado,
levando a atividade como mais uma “obrigação”. O P01 por mais que tentasse me receber para
discutirmos o assunto, sempre acabava adiando seja por motivos familiares ou de força maior,
como as obrigações docentes, por exemplo. O questionário acabou sendo respondido por meio
da internet. Por parte isso foi necessário, mas perdeu muito em questão de diálogo com o
entrevistado.
ANÁLISES E REFLEXÕES DA PESQUISA:
A nossa intenção de pesquisa foi Identificar e analisar a concepção de educação que
fundamenta a organização do trabalho educativo do professor da Educação Básica da Rede
Pública de Ensino do Estado de Pernambuco e as suas implicações na formação do estudante. Do
nosso ponto de vista, duas questões apresentavam‐se como fundamentais para a compreensão
da maneira como os professores entrevistados organizavam o trabalho educativo, sendo elas a
que tratava de sua “concepção de educação” e a outra indagação de “para quê serve a escola?”.
Com base nas respostas, poderíamos inferir, mesmo que preliminarmente, quais conhecimentos
o professor privilegia, para a formação do educando. Apesar da brevidade das respostas às duas
questões é possível estabelecer relação entre as respostas dos professores e suas perspectivas de
formação do educando. Reproduzimos abaixo, as questões suscitadas e as respectivas respostas.
Quadro 1.
Para você, o que é educação? (P01)
Para você o que é educação? (P02)
Para você, para que servem as escolas? (P01)

Para você, para que servem as escolas? (P02)

É um processo de transferência de conhecimentos para a
formação de cidadãos conscientes.
Transformação social.
É um espaço direcionado para o aprendizado, ele organiza
fórmulas de ensino para grupos numerosos de jovens se
equiparem da ciência e contribuir na sociedade.
Para transferir conhecimento técnico e humano.

Quando observamos as respostas dos professores (Quadro 1) é possível observar que ambos
veem a educação como possibilidade de formação humana e de atuação na sociedade. É possível
enxergar estas questões quando tomamos as duas respostas relacionadas entre si. Fazemos isto
por compreender que apesar da existência de outras formas de educação, estamos tratando,
nesta pesquisa, da educação escolar. Assim, a concepção de educação remete ao papel ou a
função da escola. O P02, por exemplo, apesar de não explicitar a natureza da “transformação
social”, parece compreender que “transferir conhecimento técnico e humano”, como função da
escola e, portanto, como elemento da formação do educando é fator de transformação social. Ou
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dito de outra maneira, a educação e/ou a escola apresentam‐se como sendo maneiras de
transformar a sociedade. Com relação ao P01, parece ficar mais claro que o processo de
formação/educação teria por finalidade a inserção do sujeito na sociedade, na medida em que o
entrevistado refere‐se a “contribuir na sociedade” e “formar cidadãos conscientes”. Estes
aspectos denotam, de algum modo, um movimento de inserção crítica sem, entretanto, buscar
“transformações”.
A nossa entrevista buscou ainda, identificar quais as finalidades que os professores buscam
almejar quando a questão é “para quê você forma o aluno?”.
Quadro 2.
Para quê você forma o seu aluno? (P01)

O foco é o cidadão crítico e participativo, que pensa e
dialoga com todos. E logo depois fornecer ferramentas para
sua entrada no mercado de trabalho, a escola tem que ser
objetiva quanto ao seu plano de ação.

Para quê você forma o seu aluno? (P02)

Para a vida e o mercado de trabalho.

O apelo ao mercado de trabalho (Quadro 2) é fortemente trabalhado nos processos formativos. A
escola, na sociedade capitalista, tem uma preocupação significativa na formação de mão‐de‐obra
para o mercado. Em Pernambuco, nas últimas décadas a partir de uma massiva propaganda de
desenvolvimento econômico, com base principalmente no Porto de Suape, forjou‐se um discurso
e uma mentalidade em que a empregabilidade estava diretamente relacionada à escolarização.
Os meios de comunicação, em consonância com as propagandas governamentais, tanto em
âmbito estadual quanto federal – particularmente com as políticas de expansão do ensino
profissionalizante – procuraram criar expectativas de que havia empregos, faltava qualificação.
Esta seria a tarefa, a função da escola. Qualificar para o mercado de trabalho. Dependendo da
compreensão do professor, a formação do educando pode estar circunscrita apenas à sua
inserção como “alguém que vai contribuir para a sociedade” ou um pouco mais além, “O foco é o
cidadão crítico e participativo, que pensa e dialoga com todos. E logo depois fornecer ferramentas
para sua entrada no mercado de trabalho...”, como afirma o P01, na resposta acima.
Mas, tratar de mercado de trabalho remete necessariamente a análise de como, em nossa
sociedade, os homens se organizam para garantir a produção e reprodução de sua existência. Ou
seja, compreender o trabalho como atividade humana, e assim, concebê‐la no sentido geral,
enquanto dimensão ontológica e em sua condição histórica, ou seja, sujeita às determinações
advindas das relações sociais, construídas pelos homens, a partir das suas condições reais de
existência. Concebemos a atual formação econômico‐social como parcialidade histórica,
estruturado de maneira a atuar no sentido de ampliar a produção de riquezas. Os complexos de
que se compõem o sistema do capital, entre os quais se identifica a forma de organização do
trabalho, opera de maneira a manter e a aprofundar a separação entre o sujeito da produção e o
produto do trabalho. Essa lógica organizacional faz coexistir as classes sociais, que passam a se
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constituir econômica, social e ideologicamente, de acordo com a produção e a distribuição desta
riqueza. A dinâmica daí resultante enseja as condições históricas para que, nessa estrutura social,
denominada “sociedades de classes”, venham a predominar os interesses de uma parcialidade,
ou seja, de uma classe sobre as demais, portanto daquela universalidade histórica, em que se
percebe o predomínio da parte sobre o todo. Essa lógica faz funcionar uma contradição de modo
que o interesse parcial, de classe, de mercado e esta última, nas atuais circunstâncias, de forma
exacerbada – se sobreponha ao interesse coletivo, de toda a sociedade. A mercantilização de
todas as facetas da vida humana passa a definir as finalidades de todas as atividades que se
realizam sob esta ordem sociometabólica. A parcialidade do mercado é alçada à condição de
universalidade, de forma que os interesses gerais da sociedade passam a se submeter aos
interesses de um setor dominante. O êxito da parcialidade só pode ser concebido em contradição
com a universalidade e à sua custa. É oportuno indagar: estaria deste modo a escola contribuindo
para a transformação social, ou para a reprodução de uma estrutura social bastante desigual e
que submete, através do “mercado de trabalho”, a imensa população a condições bastante
degradantes de reprodução das relações sociais?
Mas, em última instancia qual o conhecimento que o professor elege como o mais
significativo, para a formação do estudante e como este professor compreende a sua prática
docente?
Quadro 3.
Quais são os conhecimentos que você busca construir
no seu aluno? (P01)

Quais são os conhecimentos que você busca construir
no seu aluno? (P02)

“O olhar crítico do que está em sua volta e a sua relação
com o mundo, é preciso ligar o local do governo com as
políticas de acesso a universidade com o global e depois
tento fornecer ferramentas geográficas para que ele
decida como utilizar na sociedade, como, por exemplo,
uma analise crítica da bolsa família nos EUA.”
“Conhecimentos atuais ligados à Geografia.”

Com relação ao conhecimento formador do educando (Quadro 3), percebe‐se a tentativa
de articular o conhecimento acadêmico/científico com as questões da realidade política e as
formas de relações que o sistema capitalista cria para se reproduzir. Observamos que há, por
parte dos professores, uma preocupação em trabalhar com o conteúdo da geografia, o que
demonstra um compromisso com a formação do educando, cujas necessidades epistemológicas
requerem ser atendidas com base na apropriação destes conteúdos. Com o aprofundamento da
pesquisa, esperamos identificar as formas de construção deste conhecimento e de como o
professor estabelece relações deste com a função social da escola.
Em se tratando da prática pedagógica do professor, ou da maneira como este procura
organizar as suas atividades, com a finalidade de trabalhar o conhecimento em sala de aula, são
bastante significativas as respostas dos professores:
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Quadro 4.
Fale a respeito de sua prática como professor. (P01)

Fale a respeito de sua prática como professor. (P01)

“Busco cativar o educando pela palavra, pela dinâmica
divertida, acredito que fica mais fácil de transmitir o
conhecimento. Faço um equilíbrio entre disciplina no
comportamento e direciono os exemplos para o mercado
de trabalho utilizando itens do ENEM, vestibulares entre
outros. Ainda continuo como foco a cópia no quadro, de
resumos do conteúdo, sei do erro, mas é funcional aula
expositiva com resultados a curto prazo e no geral
incentivo a prática da cidadania e do pensamento
crítico.”
“Por ser de humanas, o diálogo sempre ocorre, em
minhas aulas, sobre os últimos acontecimentos, e os
utilizo sem recursos audiovisuais.”

A preocupação com o processo de desenvolvimento cognitivo dos estudantes apresenta‐se nas
falas dos professores (Quadro 4). É interessante como a prática reflete de algum modo, o que os
professores pensam como sendo as finalidades da educação e o papel da escola. A partir de suas
respostas, podemos perceber que ambos buscam organizar o seu trabalho educativo com o
objetivo de incorporar o educando na sociedade, particularmente, no que tange a sua inserção
no mercado de trabalho. Mesmo que isto não esteja explicitado, no P02, por exemplo, mas fazer
referências aos “últimos acontecimentos” sugere sempre a discussão em torno da maneira como
a sociedade se organiza, para produzir e reproduzir a sua existência. A escola deixaria de ser,
neste caso, o espaço por excelência, em que os conhecimentos mais elaborados e sistematizados
pela humanidade, encontram nos processos pedagógicos, a mediação para a sua apropriação por
parte dos estudantes, favorecendo aos processos de humanização, que ocorrem através da
elevação de seu grau e nível de conscientização.
CONCLUSÕES
No processo de pesquisa, quando entrevistamos os professores ficaram nítidas as
dificuldades, no que diz respeito à quantidade de trabalho e tempo disponível para o
planejamento e execução de suas aulas. Ambos os professores, além de lecionarem suas
disciplinas, lecionam outras, sobrecarregando‐os, interferindo diretamente na “qualidade” de
suas aulas. Isso não ocorre somente com os professores de Geografia aqui entrevistados, mas
esta é a realidade da maioria dos professores do Estado de Pernambuco. Foi possível perceber
um clima de desestímulo, por parte do docente. Um dos entrevistados, ‐ em conversas fora da
entrevista ‐, afirma que “está cansado e desestimulado e que procura outra área para trabalhar.”
Um excelente professor a menos.
O excesso de trabalho é um dos maiores motivos de reclamações por parte dos
profissionais da educação, mas a questão salarial é a maior de todas. Ambos os professores
entrevistados possuem vínculo com uma escola (EREM – Senador Paulo Pessoa Guerra), ou seja,
uma espécie de “contrato” de exclusividade que tem por objetivo diminuir a carga horária.
Trabalham na parte da parte da manhã, com uma média de 19 turmas. Lecionando outras
disciplinas além de geografia como: sociologia, EDHC (Educação, Direitos Humanos e Cidadania) e
Projeto Empreendedor?! Quando questionados a respeito da última responderam que era um
complemento curricular facultativo, mas que em determinado momento os alunos são obrigados
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a pagarem essa disciplina, que eles detestam. A partir destes achados, restam para nós à
indicação de aprofundar a pesquisa, com vistas a identificar as condições do trabalho docente e
buscar estabelecer relações entre estas condições, o papel da escola e as formas de organização
do trabalho educativo.
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RESUMO
O debate acerca de valores e sua relação com a
linguagem na escola e a Teoria da Clarificação de
Valores de Raths (1966) se apresentam como
norteadores deste trabalho. No propósito de
exemplificar práticas desenvolvidas no âmbito
escolar pautadas nessa teoria, serão apresentadas
informações obtidas em salas de aula da 2ª série
do Ensino Médio de uma escola pública da rede

estadual de ensino do estado do Maranhão por
meio de uma estratégia de clarificação de valores
aplicada no referido contexto. Como forma de
consolidação ao debate sobre valores foram
também aplicados questionários, a fim de suscitar
a discussão e avaliar a opinião de professores e
alunos sobre o tema.

Palavras‐chave: Valores, linguagem, Teoria da Clarificação de Valores

ABSTRACT
The goals of discuss about values and its relations
with the language at school, beyond the Values
clarification theory by Raths (1966) are presented
like directions of this work. In the purpose to offer
an exemplification of practices according to this
theory in schooling space, will be show information
achieved in high school classrooms of a state public

school in Maranhão through clarification values
strategy applied in this space. Like a way of
consolidation to discussion about values was
applied questionnaires for arise the discussion and
to evaluate the opinion of teachers and students
about
the
theme.

Key‐words: Values; language; Values Clarification Theory.
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Introdução
A frase extraída do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: “Se quiser servir a
humanidade é preciso estar em comunhão com ela” (AZEVEDO, 2010, p. 22) foi selecionada
cuidadosamente, para iniciar este artigo. Mediante ao tema em questão – valores ‐ ela vem
como um convite à reflexão sobre como os valores pautados em princípios éticos e
democráticos são fundamentais para uma convivência social saudável. E ainda, como a
escola pode e deve organizar as suas ações, para que as mesmas estejam consoantes com as
necessidades e interesses dos indivíduos que dela fazem parte, contribuindo para que em
especial, o alunado, absorva positivamente os valores necessários para a comunhão e sinta‐
se seguro para explicitar aqueles que são inerentes a eles.
O cerne da discussão, ora aqui apresentada, está articulado à linguagem como
condutora potencial no processo de desenvolvimento humano. Bronckart (1999) defende a
ideia de que as atividades de linguagem assumem um papel fundamental no
desenvolvimento dos processos de inserção social, construção da cidadania e, que por meio
de mediações educativas bem orientadas, é possível esclarecer essa perspectiva da
linguagem associada ao desenvolvimento humano. Pois, em todo processo de
desenvolvimento humano, a linguagem ocupa um papel decisivo, fundamental,
insubstituível.
Em relação, a conexão entre linguagem e valores, Vigotsky (2007) aponta uma
perspectiva da linguagem conectada ao desenvolvimento humano, do seu pensamento e da
sua consciência. O desenvolvimento da consciência envolve a interação com os valores
mobilizados por uma sociedade, ou seja, nossa consciência emerge e se desenvolve à
medida que interagimos e absorvemos os valores que deverão determinar a nossa vida e
nossos comportamentos na sociedade em que vivemos.
Este trabalho apresenta uma pesquisa pautada na Teoria da Clarificação de Valores,
teorizada por Louis Raths, Merril Harmin e Sidney Simon no livro Vaues and Teaching (1966),
realizada em uma escola pública da rede estadual de São Luís do Maranhão, com jovens
estudantes na faixa etária de 15 a 19 anos, objetivando avaliar entre os alunos, a capacidade
de expressão por meio da linguagem e de afirmação frente aos seus valores, por meio da
atividade proposta de acordo com tais pressupostos. No intuito de demonstrar a percepção
que alunos e professores possuem em relação ao modo como os valores se manifestam na
escola, estarão presentes neste estudo dados coletados por meio de questionários aplicados
com 20 (vinte) professores e 80 (oitenta) estudantes do Ensino Médio.
Quadro Teórico
A abordagem da clarificação de valores ganhou popularidade entre as décadas 60 e
70 do século XX, ao surgir teve uma grande aceitação junto aos professores devido ao fato
de ser uma alternativa à inculcação de valores. A teoria da clarificação dos valores se prende
ao fundamento da não existência de valores absolutos e de que a escola deve propiciar aos
alunos: formas de descobrir, escolher e construir seus próprios valores, priorizando mais o
processo de aquisição dos valores do que a definição de valor em si (BENTO, 2001). Na
perspectiva de Raths (1977), a clarificação de valores constitui a via preferencial para
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abordagem da questão do educar para valores. De acordo com essa teoria, há uma
inconsistência por parte das pessoas em conseguir clarificar seus próprios valores. O
primeiro passo para o processo de clarificação seria, chamar a atenção das pessoas para
aspectos da sua vida, que indiquem o que valorizam, demonstrem seus interesses,
aspirações, inquietações, objetivos, ou ainda, se é possível introduzir o tema em aspectos
mais gerais da vida, mais pessoais, ou sociais. O principal fundamento da clarificação de
valores é se apresentar como um guia para reflexão acerca dos valores e a integração dos
valores que os indivíduos elegem como prioritários, e a partir desse processo, aumentar suas
possibilidades de autodireção esclarecida (VALENTE, 1989). O que a teoria pretende é
oferecer um direcionamento aos educadores para que os mesmos possam contribuir com
seus alunos, no sentido de torná‐los mais coerentes e integrarem melhor razão, emoção e
conduta.
Para Araújo (2007, p.21): “valor é aquilo que gostamos, valorizamos e por isso,
pertence a dimensão afetiva constituinte do psiquismo humano”. O pressuposto
epistemológico interacionista de Piaget acredita que valores são construídos com base na
projeção de sentimentos positivos que o sujeito tem sobre objetos e/ou pessoas, e/ou
relações sobre si mesmo. O valor está atrelado àquilo que a pessoa gosta e valoriza, a
valência positiva dos sentimentos torna‐se essencial, para que o alvo da projeção seja
considerado um valor pelo sujeito. Uma ideia, ou uma pessoa, se torna um valor para um
sujeito se ele projetar sobre ele sentimentos positivos. Apoiado na Teoria da complexidade
de Edgar Morin (1991), Araújo(2007) enfatiza que os processos de construção de valores
transitam em um novo universo de explicações, mais próximas de princípios que são reais, e
contradizem as ideias deterministas e simplificadoras que geralmente dominam as
explicações em psicologia e educação. Defende ainda, a necessidade de adotar uma nova
concepção, como requisito para lidar de forma mais adequada com a tarefa de educar para
valores.
Puig (2007) destaca que as tarefas curriculares destinadas a trabalhar valores
precisam ser realizadas num espaço em que seja possível falar de tudo que seja de interesse
para o grupo. Os alunos devem perceber essas situações como uma oportunidade para
tratar assuntos de interesse comum e discutir e abordar situações que os inquietam.
Podendo ser trabalhados tanto situações vinculadas à realidade dos alunos, como temas de
relevância social. Tais atividades permitem a expressão de suas opiniões próprias, favorecem
o desenvolvimento de sua capacidade de expressar seus pontos de vista de forma
significativa, além disso, os alunos têm liberdade para se expressar e se afirmar perante
aquilo que valoram. O que as mediações educativas devem promover é o autoconhecimento
e a reflexão, e não a inculcação ou doutrinação, levando em conta, que a discussão dos
valores no espaço escolar deve ser tão importante quanto o modo de lidar com eles na
prática de vida e, nas relações interpessoais.
Segundo Guareschi (2004) o que revela as nossas concepções sobre valores, e a que
valores estamos arraigados, não é a definição que temos sobre o termo, ou o que
declaramos sobre eles, mas as práticas sociais, e o modo como são conduzidos no convívio
em sociedade. Por isso, mais do que teorizar, ou elencar valores, é fundamental criar
situações nas quais valores positivos ligados ao bem estar individual e coletivo possam ser
praticados.
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Metodologia
Sujeitos da Pesquisa
Participaram da pesquisa 80 (oitenta) jovens estudantes da 2ª Série do Ensino Médio
de uma escola da rede pública estadual do Maranhão, localizada na cidade de São Luís. E 20
(vinte) professores do Ensino Médio, de variadas disciplinas da matriz curricular da educação
básica, com formação superior e mais de três anos de atuação como docentes.
Instrumentos
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionários com questões de
múltipla escolha, (elaborados especificamente para alunos e professores) e um modelo de
atividade da Teoria de Clarificação de valores descrita como o “Telegrama com
recomendações”.
Procedimentos
A primeira etapa da pesquisa consistiu na solicitação de autorização para realização
da mesma, junto à coordenação pedagógica da escola, concedida a autorização foi
possibilitado o acesso às salas de aula. Usamos o referido espaço para aplicação dos
instrumentos e contamos com a colaboração dos professores responsáveis pelas turmas na
ocasião, os quais cederam gentilmente seus horários para a execução das atividades.
Inicialmente, foi feita uma abordagem do tema valores, seguida da explicação dos objetivos
da pesquisa e logo após, feito o pedido de participação aos alunos, esclarecendo, que os
mesmos tinham liberdade em participar ou não. Os instrumentos de pesquisa foram
aplicados em dias alternados, no primeiro contato utilizou‐se o questionário. Em um
segundo momento, aplicou‐se uma atividade da Teoria de Clarificação de valores, o
“Telegrama com recomendações” destinada somente aos jovens participantes da pesquisa.
Com os professores, utilizou‐se um questionário composto por 09 (nove) questões
dicotômicas e de múltipla escolha, as questões foram elaboradas de acordo com o quadro
teórico da pesquisa e com os objetivos que propôs‐se alcançar. A eles foram explanados, a
temática e os objetivos da pesquisa, e solicitada a sua participação, dos quais obteve‐se uma
excelente aceitação.
Discussão de resultados
Para Pais (1999, p. 21) os inquéritos por questionários tem sido um dos instrumentos
mais utilizados no estudo de valores, as respostas obtidas por meio de questionários
consistem em opiniões que dão indícios de alguns valores sociais básicos. O que se torna
complicado é saber se as respostas obtidas refletem ou não, o que os indivíduos realmente
pensam a respeito dos questionamentos. Todavia, apesar da impossibilidade em conhecer o
que as pessoas são na realidade, são reconhecidos como práticas sociais, os atos discursivos.
Sendo assim, esse instrumento foi de suma importância para traçar um panorama das
concepções de professores e alunos, em relação ao binômio educação e valores.
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Ao primeiro questionamento: A escola deve ser um espaço para discussão e
formação de valores? ‐ 100 % dos professores entrevistados responderam que SIM, todos
afirmaram que a escola além de levantar a discussão sobre o tema, deve contribuir de forma
positiva para formação de valores. Entre os alunos, em reposta ao mesmo questionamento ‐
92,5 % responderam que SIM e 7,5% responderam que NÃO. Além desse, foram feitas mais
duas questões dicotômicas, todavia, direcionadas somente aos professores sendo a
primeira: Como professor, você acredita que pode e deve contribuir para a formação de
valores no espaço escolar? E a segunda: A escola deve assumir a missão de educar para os
valores? Em ambas as questões 100% dos sujeitos da pesquisa responderam SIM.
Os três questionamentos apresentam uma clara conexão entre si, tendo em vista,
que há a interdependência de uma ação em relação à outra. Ou seja, se os professores
acreditam que a escola deve educar para os valores, é imprescindível fazer das salas de aula
espaços de discussão sobre o tema visando a formação de valores, o que consequentemente
requer dos profissionais seriedade, ética e compromisso com seu papel de condutor desse
processo.
Os demais itens do questionário obtiveram os seguintes resultados e, estão
organizados da seguinte forma, o gráfico à esquerda corresponde às respostas dos
professores e o gráfico à direita corresponde às respostas dos alunos:
A instituição que se define como o espaço mais apropriado para discussão de
valores, segundo os participantes da pesquisa:
4%
20%

35%

40%
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Família
Igreja
Escola
Grupos

15%

4%

Família
Igreja
Escola
77%

Figura 1: Professores

Grupos

Figura 2: Alunos

Qual dos conceitos melhor define valores?
Resposta 1) Aquilo que você considera importante e valoriza; Resposta 2) O que é
estabelecido pela sociedade como fundamental para uma boa convivência; Resposta 3)
Crenças, atitudes, opiniões e aspirações herdadas por seus pais e familiares; Resposta 4)
Conjunto de fatores que determinam as suas ações e o influenciam na tomada de decisões
sobre problemas pessoais e sociais.
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Figura 3: Professores
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São exemplos de valores:
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Figura 5: Professores

Respeito ao próximo
Honestidade
Solidariedade
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Espiritualidade/Fé
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Perseverança
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Autoconfiança
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Realização Pessoal
Bens Materiais
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Figura 6: Alunos

Você se sente seguro em expressar os valores que considera mais importantes?

15%
40%

SIM
60%

SIM

NÃO

NÃO
85%

Figura 7: Professores

Figura 8: Alunos

Ao expressar esses valores em público o que considera importante?
Resposta 1) a opinião das outras pessoas, me preocupando com o julgamento farão de mim
a partir disso; Resposta 2) me mantenho firme no que realmente acredito sem levar em
consideração a opinião das pessoas; Resposta 3) penso que é muito importante nos
afirmarmos diante daquilo que acreditamos.
11%
7,5%

21%

Resposta 1
Resposta 2

68%

22,5%

Resposta 1
70%

Resposta 3

Resposta 2
Resposta 3

Figura 9: Professores
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A partir dos gráficos, tornou‐se possível analisar o modo como a comunidade escolar
pesquisada (professores e alunos) lida com a temática dos valores no espaço em que
convivem. Conforme se pode observar, a “Família” se destacou aqui como sendo a
instituição que exerce a maior influência na formação dos indivíduos por parte dos alunos, e
a “Escola”, por parte dos professores. No que diz respeito às concepções de professores e
alunos sobre valores, dentre as definições apresentadas, a maioria das respostas se
direcionou ao conceito atrelado às ações e a tomada de decisões individuais, mas que
refletem no coletivo. Perante à lista de valores apresentada, sobre a qual os participantes
tinham a tarefa de optar por aquilo que destacavam como exemplos de valores, a
constatação feita foi a de que os valores de ampla divulgação na sociedade, bem como
princípios de boa convivência, alcançaram índices maiores do que as respostas relativas aos
aspectos individuais. Além disso, verificou‐se que majoritariamente, os participantes sentem
segurança em expressar seus valores e acreditam na importância de afirmar‐se perante o
que valorizam e acreditam.
Araújo (2007) acredita na ideia da existência de valores universalmente desejáveis
como os presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém tais princípios
devem adequar‐se aos novos desafios éticos contemporâneos, atendendo as necessidades
dos contextos e das pessoas dentre as suas diferenças no mundo moderno. Postura, ética,
diálogo, justiça e democracia devem permear as ações. Os resultados dos questionários
indicaram que tanto entre professores como em alunos, predomina a crença em uma escola
capaz de educar para os valores. Todavia, mais do que acreditar no potencial da escola como
formadora de valores, torna‐se obrigatório, por quem assume a missão de educar, avaliar a
sua postura enquanto mediador dos processos de aquisição, ou, clarificação dos valores.
Puig (2002) orienta educadores no sentido de que as atividades desenvolvidas na
escola busquem incorporar o “protagonismo” dos estudantes, incentivando‐os a buscarem
informações em sua própria realidade e, paralelamente levando‐os a refletir sobre princípios
de democracia e de cidadania.
Na aplicação do segundo instrumento desta pesquisa, a estratégia de clarificação de
valores, houve muitas discussões e anseios entre os participantes. O exercício selecionado
conforme mencionamos anteriormente, foi o “Telegrama com Recomendações”. A prática
ocorre da seguinte forma, o professor pede aos alunos que escrevam no cabeçalho de uma
folha a palavra ‐ telegrama. Em seguida, solicita que cada aluno pense em alguém da sua
vida real, a quem gostaria de enviar um telegrama que se iniciasse com as seguintes
palavras: “Eu recomendo‐te imenso que... Acabem o telegrama e de seguida ouviremos ler
alguns deles” (VALENTE,1989, p.11). Os alunos são orientados a assinar os seus telegramas
como forma de incentivá‐los a se afirmar perante aquilo que acreditam.
Levando em consideração o fato do telegrama não ser o meio mais popular entre os
jovens, (em comparação aos meios de comunicação modernos), a instrução repassada aos
estudantes foi a de escrever um e‐mail. O exercício foi aplicado em duas turmas de alunos
da 2 ª série do Ensino Médio, com uma média de 35 alunos cada, das quais, 55 estudantes se
dispuseram a participar. Os e‐mails (telegramas) foram aqui divididos em quatro categorias
relacionadas a quem foram destinados. 1) Aqueles que foram escritos manifestando
interesses coletivos; 2) Os direcionados aos familiares; 3) Os escritos para os amigos; 4) Os
para namorado(a) ou amores secretos. As mensagens aqui apresentadas trazem uma
pequena amostra de cada uma das referidas categorias, os nomes foram alterados para
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garantir a confidencialidade dos participantes e as mensagens foram selecionadas pelo teor
e/ou espontaneidade com que foram escritas.


Mensagens coletivas
Para todas as pessoas:
Gostaria que todas as pessoas do mundo fossem capazes de falar a
verdade, mesmo não dando muito valor, é chato se sentir enganado.
Para o prefeito da nossa cidade:
Por favor, coloque um posto policial, um posto médico e uma escola
digna no meu bairro.
Para todos nós:
Eu peço que Deus dê muitos anos de vida para todos nós.



Mensagens para familiares
Para os meus pais
Gostaria muito que vocês tentassem melhorar suas atitudes e
pudessem ver que ser adolescente também não é fácil e que eu ainda
não me sinto pronta para “crescer”.
Para a minha mãe
Eu gostaria muito que você me compreendesse mais, e ficasse ao meu
lado quando estou confusa com algo. Eu queria muito que você
participasse mais da minha adolescência e bem mais da minha vida.
Para minha mãe amiga
Eu gosto muito de você e por isso, eu gostaria que você largasse essa
pessoa com quem você vive, pois ele no meu ponto de vista não lhe
acrescenta nada.



Mensagens aos amigos
Ao meu grande amigo
Eu gostaria que você largasse o mundo do crime e voltasse a ser
como era antes, um amigo brincalhão, responsável, e acima de tudo,
um amigo de verdade.
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À minha amiga Ana
Gostaria que você mudasse em relação a algumas coisas...
Começando pela maneira que você trata a sua mãe. Você deveria ser
mais calma, mais atenciosa e menos arrogante (...). Mude para
melhor. Boa sorte! Confio em você.


Mensagens aos amores
Para Roberto
Queria que você me correspondesse, é tão ruim quando a gente gosta
de uma pessoa e não é correspondida.
Para minha namorada
Eu lhe peço que goste de mim de verdade. Você é muito especial e
importante na minha vida (...) eu peço não só a você, mas a Deus
também, pois se acontecer alguma coisa hoje de ruim entre nós dois,
eu sofrerei muito sou até capaz de fazer uma besteira. Por isso, me
ame como eu te amo.
Para João
Saiba que te amo muito e por isso estou preocupada contigo, pois
você está fazendo coisas não muito certas. Só peço para você sair
deste mundo de alcoolismo porque isso está estragando a sua vida e
te amo demais para deixar isso acontecer.

Segundo Valente (1989, p. 12) “uma das coisas que os alunos aprendem com a
clarificação de valores é descobrir o que eles realmente querem.” Essa atividade objetiva
oferecer essa contribuição, estimulando os alunos a pensarem em maneiras de conseguirem
o que querem ou precisam. Tendo em vista, que ao serem socializadas as respostas com o
grupo, todos participam, dão suas opiniões e sugerem formas de como o “solicitante” pode
conseguir ter seu pedido atendido junto ao “solicitado”. Atividades como as sugeridas por
Raths promovem o uso da interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas e possibilitam o
desenvolvimento de ações de produção de linguagem em diferentes contextos.
As atividades de linguagem contribuem para que o homem se constitua como sujeito
e tenha condições de refletir sobre si mesmo. Educadores, independendo de sua área de
atuação, precisam assumir o compromisso de educar para os valores, assim como, conceber
a linguagem como produto e produtora da cultura e da comunicação social, como
influenciadora das ações coletivas e das atividades humanas e, perceber como a linguagem
possibilita a participação social. Ao adotar uma perspectiva social da linguagem, o professor
contribuirá para que o aluno tenha meios de articular e ampliar seus conhecimentos,
expressar suas opiniões de forma coerente e justa frente às situações com que se depara,
seja na família, na escola, ou nos grupos, do qual faz parte (BRASIL, 2000).
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Conclusões
Além de servir como um elemento de contribuição para a formação de cidadãos mais
participantes e conscientes, atividades como as sugeridas por Raths promovem o uso da
interdisciplinaridade na prática da sala de aula, e possibilitam o desenvolvimento de ações
de produção de linguagem em diferentes contextos. A linguagem é por sua própria natureza
transdisciplinar, perpassa por todos os componentes curriculares e tem sido objeto de
estudo da Filosofia, Psicologia, Sociologia e outras áreas do conhecimento. As atividades de
linguagem contribuem para que o homem se constitua como sujeito e tenha condições de
refletir sobre si mesmo. Educadores, independendo de sua área de atuação, precisam
assumir o compromisso de educar para os valores, assim como, conceber a linguagem como
produto e produtora da cultura e da comunicação social, como influenciadora das ações
coletivas e das atividades humanas e, perceber como a linguagem possibilita a participação
social. Ao adotar uma perspectiva social da linguagem, o professor contribuirá para que o
aluno tenha meios de articular e ampliar seus conhecimentos, expressar suas opiniões de
forma coerente e justa frente às situações com que se depara, seja na família, na escola, ou
nos grupos do qual faz parte (BRASIL, 2000).
Para Puig (2000) centrar a participação na palavra ou no diálogo poderia cair num
verbalismo sem significação e, acima de tudo, pouco eficaz para influir na vida da escola. É
preciso ser cauteloso no momento de conduzir as ações para que não pareça que se está
apenas discutindo sobre coisas que aconteceram e que trazem preocupação, o fundamental
é procurar maneiras de intervir que sejam compreensíveis e aceitáveis para todos. Por outro
lado, não se pode centrar a participação somente na ação, tendo em vista que isso poderia
incorrer num ativismo imposto e, sem uma finalidade clara. Para o alcance de bons
resultados dentro das escolas, as ações devem estar apoiadas em uma clara compreensão
dos motivos que as impulsionam.
E a partir de uma postura reflexiva, pretendeu‐se demonstrar como se articulam nas
práticas educacionais os conceitos de valores e linguagem, bem como possibilidades para o
educador agir de forma positiva em prol do desenvolvimento e da formação crítica dos
indivíduos, de maneira ética e democrática, respeitando diferentes pessoas, em diferentes
contextos. Porém, não se cogitou em momento algum, defender a ideia de que os
educadores devem carregar como um fardo a responsabilidade de serem os redentores do
mundo e solucionarem todos os problemas, de todos os alunos que apresentam
comportamentos antissociais ou condutas delitivas (FORMIGA; GOUVEIA, 2005). É de amplo
conhecimento que isso envolve participação social e ação conjunta entre Estado, família,
igreja e demais instituições. Não se pode fechar os olhos diante a necessidade de ocorrer
mudanças econômicas, políticas e sociais lá fora para que ocorram mudanças efetivas dentro
das escolas. Mas, embora sejam muitas as dificuldades, o educador não pode ser omisso. O
modelo de atividade e o quadro teórico abordado, não são uma solução, mas parte de um
processo de busca da melhoria do espaço escolar, de busca pela aprendizagem, afinal,
favorecer a aprendizagem, é ainda a missão principal da escola.
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RESUMO
A Tutoria de Aprendizagem e Laboratório é um
programa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN) que seleciona alunos para auxiliar os professores
no desenvolvimento dos conteúdos didáticos,
orientando os alunos e sanando suas dúvidas. Neste
trabalho, será apresentado o estudo desenvolvido para
constatar se a ação da Tutoria está contribuindo no
aprendizado dos alunos na disciplina de Desenho
Técnico. Mediante a aplicação de questionários que
tinham como principais temas: a atuação da TAL

(Tutoria de Aprendizagem e Laboratório) na disciplina de
Desenho Técnico; a opinião do aluno em relação ao seu
desempenho na disciplina; e a correlação entre seu
desempenho e a ação do tutor; foram tabuladas as
respostas, gerados os gráficos e realizada a análise dos
resultados. Com base nestes dados, foi possível concluir
que a Tutoria está, de fato, colaborando e contribuindo
para um melhor aprendizado e desempenho na
disciplina de Desenho Técnico.

PALAVRAS‐CHAVE: Tutoria, Desenho Técnico, Monitores, TAL.

THE IMPORTANCE OF TUTORING IN LEARNING TECHNICAL DRAWING OF BUILDINGS COURSE: A survey
of students in the technical course of Buildings in the IFRN ‐ São Gonçalo do Amarante
ABSTRACT
The Tutoring of Learning and Lab is a program
of the Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN)
that selects students to assist teachers in developing
educational content, guiding students and remedying
their doubts. In this work, the study designed to
ascertain whether the action of tutoring is contributing
to student learning in the discipline of Technical Drawing
will be presented. Through the use of questionnaires
that had as main themes: the role of TLL(Tutoring of

Learning and Lab) in the discipline of Technical Drawing;
the opinion of students regarding their performance in
the discipline; and the correlation between its
performance and action of TLL; were tabulated
responses, generated graphics and made the analysis of
the results. Based on these data, we conclude that the
tutoring is indeed collaborating and contributing to a
better learning and performance in the discipline of
Technical Drawing.

KEY‐WORDS: Tutoring, Technical Drawing, Monitors, TLL.
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A IMPORTÂNCIA DA TUTORIA NA APRENDIZAGEM DE DESENHO TÉCNICO: uma pesquisa com
alunos do curso técnico em Edificações do IFRN – São Gonçalo do Amarante

INTRODUÇÃO
A Tutoria de Aprendizagem e Laboratório é um programa que tem a ação de um aluno
tutor com a função de auxiliar os professores no desenvolvimento do conteúdo, orientar os
demais alunos, contribuir para eliminar as suas respectivas dúvidas e assistenciar nas práticas dos
exercícios.
A autora Edith Litwin (Litwin, 2001:103, apud Machado, 2004) defende que o tutor se
encontra numa tarefa desafiadora e complexa. Isto porque o tutor deve estar preparado para
auxiliar os alunos em suas dificuldades na disciplina, necessitando primordialmente de um bom
nível de comunicação, vontade de ajudar os colegas, para assim, tentar facilitar o entendimento
do conteúdo fazendo o uso de linguagens que se adequem ao perfil do aluno, podendo, desse
modo, criar um ambiente confortável para a aprendizagem. Sendo assim, a tutoria auxilia na
aproximação entre o professor e os alunos, desfazendo aquela visão do professor como aquele
que “sabe tudo”.
A disciplina de Desenho Técnico é considerada pelos atuais Projetos Pedagógicos dos
Cursos do IFRN como uma matéria técnica, compondo o eixo tecnológico da matriz curricular do
curso de edificações, bem como de outros cursos do eixo tecnológico de Infraestrutura e
Indústria. Na ementa da disciplina constam conteúdos como geometria descritiva, escalas,
cotagem, linhas, construções convencionais do desenho geométrico, vistas ortográficas, entre
outros.
Como a disciplina de Desenho Técnico não é convencional na matriz curricular do Ensino
Médio, os estudantes dos cursos técnicos do eixo tecnológicos de Infraestrutura e Indústria, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, geralmente
enfrentam dificuldades relativas à visualização espacial, à criatividade, à falta de aptidão no
manuseio dos instrumentos técnicos específicos e demais problemas que podem ser acarretados
no decorrer do processo de aprendizagem da disciplina, como está descrito na Tabela 1.
Tabela 1 – Principais conteúdos e dificuldades da disciplina de Desenho Técnico.
Conteúdos

Desenho Geométrico

Dificuldades
Manuseio dos instrumentos técnicos; Atendimento ao nível de qualidade do
desenho técnico;
Entendimento e aplicação prática dos conceitos.
Transformação de unidades de medida;
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Escala e Cotagem

Raciocínio matemático;
Entendimento e aplicação prática dos conceitos.

Geometria Descritiva
Vistas Ortográficas

Visualização espacial;

Perspectivas

Entendimento e aplicação prática dos conceitos

Cortes e Seções

Fonte – Elaboração dos autores.

Uma das maiores dificuldades no ensino e aprendizagem da disciplina de Desenho Técnico
está em desenvolver a habilidade de visualização espacial do aluno. Isto porque um dos objetivos
da disciplina é capacitar o estudante para que ele consiga entender os objetos tridimensionais no
espaço e, a posteriore, desenvolva diferentes representações gráficas destes no ambiente
bidimensional do papel.
De acordo com Cínthia Kulpa, Valesca Cechim e Ricardo Fernandes (2012), no ensino da
disciplina de Desenho Técnico, a visualização espacial é desenvolvida através do projeto e da
interpretação de informações técnicas como a criação de formas e soluções que contemplem as
necessidades planejadas e devido à parte do conteúdo contemplar temas estruturais, mecânicos
e estéticos, se faz necessário o desenvolvimento da percepção espacial. Por possuir conteúdos
complexos e na maioria dos casos abstratos que são abordados principalmente de forma
conceitual, a disciplina acaba não envolvendo positivamente os alunos, que por sua vez acabam
encontrando dificuldades que contribuem para que a disciplina seja tratada como algo necessário
apenas para garantir a aprovação.
Neste contexto justifica‐se a ação da tutoria como estratégia para melhorar o aprendizado
e desempenho dos alunos na disciplina de Desenho Técnico. O aluno Tal tem como função atuar
como agente comunicador e orientador na construção do conhecimento e proporcionar um
acompanhamento permanente do percurso do estudante.
O principal objetivo desta pesquisa era, portanto, verificar e investigar a real importância
da Tutoria de Aprendizagem e Laboratório (TAL) no desenvolvimento do aluno na disciplina de
Desenho Técnico, capitar os diferentes pontos de vista, de modo a permitisse uma reflexão
contínua sobre a atuação do tutor. Pretendia‐se constatar se a função assumida pela tutoria
estava de fato contribuindo para o melhor aprendizado e desempenho dos alunos na disciplina, e
consequentemente a redução do índice de reprovação.

MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente, como metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da
experiência da tutoria em contextos diferenciados, a exemplo da atuação no âmbito do ensino à
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distância (MACHADO e MACHADO, 2004) e no âmbito universitário (KOPKE e KOPKE, 2004;
SIMÕES e FLORES, 2007), uma vez que não foram encontrados estudos sobre a atuação da TAL
no ensino técnico. E, na sequência, foram desenvolvidos e aplicados questionários com o
universo de estudo composto pelos alunos matriculados no curso técnico em Edificações do IFRN
‐ campus São Gonçalo do Amarante – que estão cursando, ou que já houvesse cursado a
disciplina de Desenho Técnico –, com o intuito de captar o julgamento dos respectivos alunos
quanto à ação da tutoria.
Esta pesquisa foi aplicada no ano letivo 2013.1, desenvolvida, a priore, como atividade
proposta para o Seminário de Iniciação à Pesquisa, componente curricular obrigatório do curso
técnico em Edificações. Foram questionados estudantes que compunham cinco turmas, sendo
quatro destas, turmas da modalidade Integrado Regular e somente uma, da modalidade
Subsequente. Vale ressaltar que, no curso técnico em Edificações na modalidade Integrado
Regular, a disciplina é desenvolvida em um ano letivo, apresentando carga horária de 2
horas/aula semanais, e totalizando 80 horas/aula, o equivalente a 60 horas. Já na forma
Subsequente, a matéria é aplicada em apenas um semestre, porém com a carga horária de 4
horas/aula semanais, totalizando assim a mesma carga horária da modalidade Integrado Regular;
como está exposto na Tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição da disciplina de Desenho Técnico no Curso de Edificações.
Modalidade

Formato/Período
de duração

Carga horária
semanal

Carga horária TOTAL

Integrado Regular

Anual

2 horas/aula

80 horas/aula – 60 horas

Subsequente

Semestral

8 horas/aula

80 horas/aula – 60 horas

Fonte – Elaboração dos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos através da aplicação dos questionários foram analisados e apresentados
em formato de gráficos. Analisando os gráficos, há como constatar claramente as respostas
dadas pelos alunos que compõem o universo de estudo desta pesquisa, possibilitando a
identificação da relação entre a ação da tutoria e o ensino e aprendizagem na disciplina de
Desenho Técnico.
A figura 1 apresenta os percentuais de alunos das cinco turmas existentes do curso de
Edificações no ano letivo 2013.1, que participaram e responderam os questionários
desenvolvidos para a pesquisa aplicada. Demonstra‐se também que a pesquisa foi aplicada com
alunos de quatro turmas da modalidade Integrado Regular, e apenas uma turma da forma
Subsequente, sendo que destas, duas já tinham cursado a disciplina de Desenho Técnico e três
ainda estavam cursando.
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Figura 1 ‐ Alunos entrevistados por turma
A figura 2 mostra a situação na qual os alunos entrevistados estavam em relação à
disciplina de Desenho Técnico. O percentual de alunos que estavam cursando (62% do total de
respondentes) é maior, pois no período em que os questionários foram aplicados haviam três
turmas que ainda assistiam às aulas de desenho técnico, sendo destas, duas da modalidade
integrado regular e uma subsequente. Já os demais 38% do total representam os estudantes das
turmas que já tinham cursado a disciplina de Desenho Técnico.

Figura 2 ‐ Situação dos alunos em relação à disciplina
A figura 3 apresenta a relação entre a frequência com que os entrevistados buscam o
auxílio da tutoria, e o nível de dificuldade na disciplina, segundo os próprios alunos. Analisando
esse gráfico, observa‐se que os alunos que afirmaram não frequentar a tutoria são os mesmos
que disseram ter um nível de dificuldade alto, sendo que o recomendável para estes alunos seria
que eles frequentassem mais à tutoria. Já os alunos que procuram o auxílio do tutor disseram ter
um nível de dificuldade não tão crítico. Isso implica a dizer que a tutoria surte um efeito positivo
aos alunos que a procuram comumente, então, constata‐se que a ação da tutoria é realmente
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positiva.

Figura 3 – Frequência que procura a tutoria x Nível de dificuldade na disciplina
A figura 4, por sua vez, mostra os motivos dados pelos alunos entrevistados para
frequentar a tutoria. Os 59% do total dos entrevistados responderam que o motivo pelo qual
buscam a tutoria é principalmente para tirar as dúvidas e executar as atividades; 31% do total de
participantes da pesquisa justificaram que se utilizam da tutoria para liberar o uso do laboratório
de Desenho Técnico e o uso dos instrumentos técnicos; 3% do total de respondentes afirmaram
que procuram a tutoria por outros motivos; e os demais 7% do total não responderam.

Figura 4 – Motivo de buscar o TAL
Por último, a figura 5 exibe dados sobre a contribuição do TAL no desempenho do aluno
na disciplina de desenho técnico. É possível visualizar que 72,7% do total de alunos entrevistados
afirmaram que o TAL contribui no seu desempenho na disciplina de Desenho Técnico; enquanto
que apenas 22% do total acredita que esta contribuição não existe; e 5,3% do total não
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respondeu à pergunta.

Figura 5 – Contribuição do TAL no desempenho do aluno na disciplina
Os resultados obtidos foram, portanto, muito satisfatórios para a pesquisa, pois eles
comprovam que, segundo a opinião dos próprios estudantes, a TAL possui uma grande parcela de
contribuição para o desempenho dos alunos na disciplina de Desenho Técnico. Vale destacar
ainda que, dentre estes 72,2% do total de respondentes encontram‐se principalmente os alunos
que mais procuram o apoio do tutor, reforçando assim a importância da continuidade do
programa no instituto. Os 22% que representam os resultados negativos são justificáveis, pois os
estudantes que responderam que a tutoria não contribui de forma alguma ao seu desempenho
na disciplina de Desenho Técnico, são aqueles que buscam o auxilio da TAL esporadicamente.
CONCLUSÃO
A partir da análise dos resultados obtidos através da pesquisa aplicada, constatou‐se que
a opinião predominante entre os alunos é que o programa da Tutoria tem contribuído
positivamente para o desempenho na disciplina de Desenho Técnico no curso de edificações.
Observa‐se que o maior motivo pela procura da tutoria consiste em utilizar‐se da ação do
aluno tutor no auxílio durante a execução das atividades propostas e para sanar dúvidas sobre os
conteúdos desenvolvidos, validando a importância e a eficiência da atuação da tutoria na
disciplina de Desenho Técnico.
Em relação à frequência dos alunos que procuram a tutoria e seus respectivos níveis de
dificuldade na disciplina, verifica‐se que a maior parcela dos alunos de todas as turmas do curso
técnico em Edificações do campus São Gonçalo do Amarante do IFRN utilizam‐se da ação da
tutoria, e que, principalmente estes que mais buscam o auxílio do tutor, demonstram um menor
nível de dificuldade na disciplina. Ressalta‐se, todavia, que ainda existem alunos que possuem um
alto nível de dificuldade e que não utilizam da tutoria. Neste caso, uma solução para resolver este
problema seria uma melhor divulgação do programa de tutores entre os alunos.
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RESUMO
O presente trabalho é resultante de uma pesquisa
realizada no IFS–Campus Itabaiana, cujo objetivo
principal foi analisar e compreender a prática dos
Conselhos de Classe no Instituto, a partir da concepção
dos professores. O interesse por analisar esta questão
surgiu pela nossa formação e atuação como Pedagoga
nas reuniões dos conselhos de classe do Campus, nas
quais percebemos a importância de refletirmos sobre a
prática do conselho de classe. Fundamentamo‐nos nas
ideias de Angela Imaculada L. de F. Dalben (2004), uma
das principais referências sobre conselho de classe no

Brasil. Em seguida, realizamos uma pesquisa de campo
por meio de aplicação de um questionário aos docentes
que participam e/ou participaram de reuniões dos
conselhos de classe. Após a análise dos questionários e
dentro de suas limitações, a pesquisa aponta a
necessidade de se reavaliar a atuação do Conselho de
Classe e a partir das inquietações e sugestões dos
docentes possibilitarem uma mudança na atuação do
Conselho de Classe na instituição.

PALAVRAS‐CHAVE: Conselho de Classe, Ensino‐aprendizagem, professores.

BOARD OF CLASS: "SPACE FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION OR PLACE OF
WASHING DIRTY CLOTHES" CONCEPTS OF TEACHERS OF IFS ‐ ITABAIANA CAMPUS
ABSTRACT
This work is the result of a survey conducted in IFS ‐
Campus Itabaiana, whose main objective was to analyze
and understand the practice of Boards of Class at the
Institute, from the design of the teachers. The interest in
examining this question came from our training and
performance as pedagogue in the meetings of the
boards of the campus class, in which we realize the
importance of reflecting on the practice of the class
council. We base ourselves on the ideas of Angela L.
Immaculate Dalben F. (2004), one of the leading

references on class council in Brazil. Then we conducted
a field survey using a questionnaire to teachers who
participate in and / or attended meetings of the class
councils. After analyzing the questionnaires and within
its limitations, the research points to the need to
reassess the role of the Class Council and from the
concerns and suggestions of teachers they permit a
change in the performance of the Class Council in the
institution.

KEY‐WORDS: Class Council, Teaching‐learning, Teachers.
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CONSELHO DE CLASSE: “ESPAÇO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO OU LUGAR DE
LAVAR A ROUPA SUJA?” CONCEPÇÕES DOS DOCENTES DO IFS ‐ CAMPUS ITABAIANA

INTRODUÇÃO
O Conselho de Classe, espaço de reorganização das ações pedagógicas, tem como
finalidade a melhoria do processo ensino aprendizagem e a reflexão da prática docente. O
objetivo principal dos conselhos de classe é diagnosticar problemas e apontar soluções tanto em
relação aos alunos e turmas, quanto aos docentes. Tais ações são possíveis a partir da
participação de professores, da equipe pedagógica, dos gestores, dos representantes de alunos e
pais nessas reuniões.
Conforme Dalben (2004, p. 31),
O Conselho de Classe é um órgão colegiado em que vários professores das
diversas disciplinas juntamente com os coordenadores pedagógicos, ou mesmo
os supervisores e orientadores educacionais, reúnem‐se para refletir e avaliar o
desempenho pedagógico dos alunos das diversas séries ou ciclos.

De acordo com a autora, o conselho de classe é um espaço de participação direta de
profissionais que atuem em uma instituição de ensino, cujo foco central da reunião é a reflexão
sobre a avaliação do desempenho dos estudantes. Neste sentido, Dalben (2004, p. 5) considera
que o Conselho de Classe seja a mais importante de todas as instâncias colegiadas da escola pelos
objetivos de seu trabalho, pois é capaz de dinamizar o coletivo escolar pela via da gestão do
processo de ensino, foco central do processo de escolarização.
De fato, segundo a autora, o conselho de classe é um espaço significativo no ambiente
escolar que tem como foco a avaliação do processo ensino aprendizagem. Entretanto, apesar da
importância do conselho de classe na escola, pesquisas feitas sobre o papel do conselho,
demonstram que sua finalidade não tem sido alcançada, atuando na maioria das escolas, como
um espaço burocrático e sem critérios pedagógicos. (DALBEN, 1995).
Neste contexto, faz‐se necessário analisar as concepções dos professores em relação ao
conselho de classe, espaço este no qual docentes, pedagogos, equipe gestora e alunos devem
refletir e discutir sobre as práticas educacionais e de avaliação coletiva, possibilitando mudanças
em tais práticas.
O interesse por analisar esta questão surgiu pela nossa formação e atuação como
Pedagoga nas reuniões dos conselhos de classe do Campus, nas quais percebemos a importância
de refletirmos sobre a prática do conselho de classe a partir das concepções dos docentes. Sendo
assim, o trabalho aqui apresentado busca analisar e compreender a prática dos Conselhos na
escola, a partir da concepção que os professores têm a respeito do conselho de Classe.

Fundamentos Legais do Conselho de Classe do IFS
De acordo com o Regimento da Organização Didática ‐ (ROD), o conselho de classe é um
órgão colegiado, de natureza consultiva, orientado para favorecer o protagonismo dos estudantes
e professores, tendo em vista a melhoria permanente da organização do trabalho escolar e dos
processos de ensino e aprendizagem. Diferente de alguns conselhos de classe, o conselho no IFS é
um órgão consultivo (consultar, ouvir) e não deliberativo (deliberar, decidir).
Apresentando como principais objetivos: Promover a avaliação permanente e global do
processo ensino/aprendizagem e da gestão escolar, para assegurar qualidade às praticas
educativas desenvolvidas neste Instituto; Participar da (re)formulação dos procedimentos de
ordem pedagógica e administrativa, a serem adotados para a solução dos problemas detectados;
Possibilitar aos agentes escolares, de acordo com as atribuições, oportunidade de uma auto
avaliação e de realimentação do trabalho didático‐pedagógico e administrativo.
No IFS, o conselho de classe é formado por membros permanentes e eventuais. Os
membros permanentes são Diretor de Ensino ou equivalente, Gerente de Ensino, Coordenador de
Integração Pedagógica ou equivalente, o Pedagogo ou Técnico em Assuntos Educacionais de cada
curso, o Coordenador do Curso, o Professor representante por turma e o Estudante representante
por turma. Já os membros eventuais são aqueles cuja participação se fizer necessária, em um
dado momento, tais como os pais ou responsáveis pelo estudante, profissionais que atuam na
escola, como médico, psicólogo, assistente social e dentre outros. (ROD, pág. 16)
O regimento determina que o conselho de classe se desenvolva em etapas: a primeira
etapa, a coleta de dados. Nesta primeira fase, há um levantamento de dados, através de
formulário próprio, realizado pelo Orientador Pedagógico vinculado à respectiva Coordenadoria.
Após análise dos dados coletados o Orientador Pedagógico, juntamente com o Coordenador de
Área/Curso, deverá encaminhá‐los para sua chefia imediata que de posse dos dados deverá
elaborar a pauta da reunião colegiada. A segunda etapa consiste na realização de reunião,
presidida pela chefia imediata dos orientadores pedagógicos, e participarão desta reunião
gestores, orientadores pedagógicos, coordenadores de áreas/cursos, líderes de turmas e
professores representantes.
As reuniões do conselho de classe são previstas em calendário acadêmico, podendo ser
realizadas ordinária ou extraordinariamente, quando se fizer necessário. As reuniões acontecerão
ordinariamente ao final de cada bimestre, após o término dos prazos de registro de notas.

MATERAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada na pesquisa consistiu numa revisão bibliográfica realizada por
meio da seleção de estudos relacionados ao tema Conselho de Classe. Além da pesquisa
bibliográfica, foi necessária a pesquisa documental, por meio da análise da legislação vigente do
Instituto Federal de Sergipe, que auxiliou na compreensão da formação dos Conselhos de Classe e
nas atribuições que lhes são inerentes. Em seguida, com a finalidade de conhecer a concepção do
Conselho de Classe pelos professores foi realizada pesquisa de campo por meio de aplicação de
um questionário aos docentes que participam e/ou participaram de reuniões dos conselhos de
classe, como professores representantes de classe. Os questionários foram entregues a 10 (dez)
docentes que atuam ou atuaram como professores representantes de classe. Entretanto apenas 6

(seis), devolveram os questionários respondidos. As respostas foram analisadas com o objetivo de
se reavaliar a atuação do Conselho de Classe e a partir das inquietações e sugestões dos docentes
possibilitarem uma mudança na atuação do Conselho de Classe na instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados que estarão nas Figuras de 1 a 4 foram coletados a partir das respostas dos
questionários aplicados ao grupo de professores. Como utilizamos questionário com 5 (cinco)
perguntas abertas, resolvemos utilizar categorias específicas para as respostas obtidas em cada
questão. As categorias utilizadas nos permitiram melhor acesso ao texto a partir de gráficos, os
quais analisaremos a seguir.
O conselho de classe é um espaço para... (Questão 01).
Na primeira questão, todos os participantes da pesquisa (100% dos entrevistados)
afirmaram que o Conselho de Classe é um espaço para discussão sobre a melhoria do processo
ensino‐aprendizagem. Como já dito anteriormente por Dalben (2004), o conselho de classe é um
espaço significativo no ambiente escolar que tem como foco a avaliação do processo ensino
aprendizagem. Espaço de reorganização das ações pedagógicas e reflexão da prática docente, e,
portanto de melhoria do processo ensino aprendizagem.
Para mim, a função do Conselho de Classe é... (Questão 02).

Figura 1 – Pesquisa Conselho de Classe ‐ Campus Itabaiana/IFS

Conforme Figura 1, temos o questionamento de qual a função do conselho de classe. Com
percentual de 50% nas respostas, temos como respostas dos participantes buscar o porquê dos
problemas e apontar quais medidas deverão ser adotadas para saná‐los; em segundo lugar,
aparecem duas concepções alegadas, com percentual igual de 17% nas respostas: Revisar e
ajustar a condição do processo de aprendizagem; ter um panorama de rendimento escolar das
turmas e apontar melhorias para alcançar resultados satisfatórios. Em seguida, com 16%, temos
que a função do conselho de classe é integrar diferentes segmentos da instituição (docentes,
discentes e equipe pedagógica) visando à melhoria da qualidade do ensino.
Podemos perceber nas respostas dos sujeitos pesquisados, que os mesmos entendem que
o papel principal do conselho de classe é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino,
através da busca de soluções para possíveis problemas, como também os reajustes ao processo
de ensino‐aprendizagem.
No Campus Itabaiana, o conselho de classe tem sido... (Questão 03).

Figura 2 – Pesquisa Conselho de Classe ‐ Campus Itabaiana/IFS
Conforme Figura 2, o percentual de 33% dos sujeitos participantes afirma que o Conselho
de Classe no Campus Itabaiana tem sido um espaço interpretado de forma errada. Onde
acontecem discussões desnecessárias que não levam a nenhuma realização concreta. Em seguida
temos, 3 (três) categorias de respostas com 17%, são elas: espaço importante para discutirmos a
relação ensino aprendizagem; de ótima iniciativa, realizado com regularidade, com resultados

medianos, mas melhor do que não tê‐lo; improdutivo e sem significado, “lugar de lavar a roupa
suja”. Por fim, com percentual de 16%, temos um conselho atuante, mas falta apurar melhor os
resultados do que foi definido ou mostrar melhor isso.
Podemos perceber que 33% dos sujeitos acreditam que os membros do conselho
desconhecem e/ou interpretam este espaço erroneamente. Utilizando‐se dele para discussões
desnecessárias que caberiam em outras ocasiões. Vale ressaltar o lugar improdutivo e sem
significado, “lugar de lavar a roupa suja”.
Sobre a qualidade das reuniões (o que se discute)... (Questão 04)

Figura 3 – Pesquisa Conselho de Classe ‐ Campus Itabaiana/IFS

Conforme Figura 3, com relação ao que se discute nas reuniões, 50% dos participantes
alegaram ser de boa qualidade. Em seguida, 17% dos sujeitos afirmam que precisa ser melhorado,
deixando claro aos alunos que não é um espaço para “lavar a roupa suja”. O mesmo percentual é
atribuído ao dizerem que o conselho precisa eleger pautar prévias. Por último, com percentual de
16%, os sujeitos envolvidos acreditam que o que se discute no conselho caberia a outros
momentos.
Esta questão foi formulada com a intenção de conhecer qual a concepção dos docentes
acerca das práticas dos conselhos, qual a dinâmica e como se dá o funcionamento das reuniões. É
importante ressaltar que os envolvidos conhecem o Regulamento da Organização Didática do IFS,
e, portanto conhecem a organização do Conselho de Classe.
Segundo Dalben (2004) o objeto de discussão das reuniões de conselho de classe, são os
objetivos a serem alcançados, as metodologias e estratégias de ensino, os critérios e
instrumentos de avaliação, as formas de relacionamento entre escola e família, os

encaminhamentos para os alunos com dificuldades, as adaptações curriculares, as propostas de
organização de estudos complementares.
Nas reuniões do conselho do Campus, muitas vezes, há predomínio de discussões acerca
de questões administrativas, como por exemplo, problemas de infraestrutura da escola.
Percebemos aqui neste ponto certa preocupação dos docentes quanto ao que está sendo
debatido e discutido nas reuniões, ao alegar que “precisa ser melhorado”, “deixar de ser um
espaço para lavar roupa suja”, tornando‐se um espaço para reflexão acerca das práticas
pedagógicas com vistas à melhoria da qualidade do processo ensino‐aprendizagem.

Sobre as reuniões do conselho eu mudaria... (Questão 05)

Figura 4 – Pesquisa Conselho de Classe ‐ Campus Itabaiana/IFS
Conforme Figura 4, 17% dos sujeitos envolvidos na pesquisa sugeriram como mudança
esclarecimento aos alunos sobre o principal objetivo do conselho de classe. Podemos afirmar que
atividades de sensibilização e esclarecimento são realizadas com todos os alunos junto ao
processo de escolha dos alunos e professores representantes.
O mesmo percentual (17%) sugere a criação de pautas, o gerenciamento do tempo,
identificaria pontos positivos e negativos da reunião com o objetivo de avaliar futuras reuniões.
Seguido este mesmo percentual, os sujeitos sugeriram trazer o que foi realizado ou não nas
seguintes reuniões. O percentual de 17% não saberia opinar.
Outra sugestão é Foco nas discussões (17%). Como já expusemos na questão 3, alguns dos
membros do conselho discutem sobre questões administrativas, em detrimento de questões

essencialmente pedagógicas, o que demanda muito tempo, não havendo, dessa forma, maior
discussão nas questões referentes ao processo ensino‐aprendizagem.
Acredito que discutir questões administrativas que perpassam questões pedagógicas
dentro do ambiente escolar seja um processo auxiliar as discussões no conselho de classe,
corroborando com Cruz (2005, p.15), como processo auxiliar de aprendizagem o Conselho deve
refletir a ação pedagógico‐educativa e não apenas ater‐se a notas, conceitos ou problemas de
determinados alunos.
Vale ressaltar aqui, o percentual de 16% dos sujeitos participantes, ao sugerirem um
espaço entre discentes e equipe pedagógica, momento este, segundo os participantes,
possibilitaria aos educandos o direito de se expressarem sem a presença dos docentes. Conforme
Dalben (2004), o Conselho de Classe é um órgão colegiado em que vários professores das diversas
disciplinas juntamente com os coordenadores pedagógicos, ou mesmo os supervisores e
orientadores educacionais, alunos e demais segmentos reúnem‐se para refletir e avaliar o
desempenho dos alunos. Com a sugestão do docente, descaracterizaria toda a formação do
conselho de classe, como um ambiente democrático, participativo e de reflexão do desempenho
do aluno e do trabalho docente. A resposta do professor vem de encontro com o que Cruz (2005)
afirma, ao expressar que o Conselho de Classe é um espaço de reflexão pedagógica em que o
professor e o aluno se situem conscientemente no processo que juntos desenvolvem.

CONCLUSÃO
Após a análise dos questionários e dentro de suas limitações, a pesquisa aponta a
necessidade de se reavaliar a atuação do Conselho de Classe (sua estrutura, sua organização,
práticas e funcionamento) no IFS – Campus Itabaiana, e a partir das inquietações e sugestões dos
docentes possibilitarem uma mudança na atuação do Conselho de Classe na instituição.
Um dos objetivos do Conselho de Classe no IFS é promover a avaliação permanente e
global do processo ensino/aprendizagem e da gestão escolar, para assegurar qualidade às
praticas educativas desenvolvidas neste Instituto. Para que tal avaliação ocorra é preciso que o
conselho de classe, não seja apenas um espaço burocrático, sem critérios pedagógicos, um lugar
para “lavar a roupa suja”, mas que de fato, torne‐se um espaço significativo no ambiente escolar
que tem como foco a avaliação do processo ensino aprendizagem.
Neste contexto, faz‐se necessário que os membros deste conselho, docentes, pedagogos,
equipe gestora e alunos reflitam sobre as práticas educacionais e de avaliação coletiva,
(re)formulando os procedimentos de ordem pedagógica e administrativa, a serem adotados para
a solução dos problemas detectados, possibilitando aos agentes escolares, de acordo com as
atribuições, oportunidade de uma auto avaliação e de realimentação do trabalho didático‐
pedagógico e administrativo.
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RESUMO
O estágio supervisionado é um espaço
privilegiado para praticar as teorias estudadas
durante o curso de licenciatura e também para
refletir sobre a ação docente e o futuro
profissional dos alunos da graduação.
Baseados nisso, realizamos um estado da arte
sobre o estágio nas licenciaturas dos Institutos
Federais das regiões norte e nordeste.
Tomamos por base os artigos publicados nos
anais do CONNEPI nas edições de 2009 a 2012.
A escolha do CONNEPI se explica por este ser
um evento anual em que os Institutos Federais
dessas duas regiões brasileiras apresentam as
produções
acadêmicas
resultantes
de

pesquisas desenvolvidas nos seus campi. O
levantamento mostrou uma baixíssima
produção sobre o tema do estágio, apenas 6
trabalhos. Isso demonstra que o estágio não
tem despertado satisfatoriamente a atenção
dos pesquisadores dessas instituições, mesmo
que nelas existam um número de 162 cursos
espalhados pelos estados que abrangem as
duas referidas regiões.

PALAVRAS‐CHAVE: Estágio supervisionado, Institutos Federais, Licenciatura, CONNEPI.

SUPERVISED TRAINING IN FEDERAL INSTITUTES: A STATE OF THE ART
ABSTRACT
The supervised training is an ideal place to practice the
theories studied during the teacher training course and
also to reflect on the teaching activity and the
professional future of graduate students. Based on this,
we conducted a state of the art on the stage in the
Federal Institutes of degrees north and northeast
regions. It relies on the articles published in the annals
of CONNEPI in editions from 2009 to 2012. CONNEPI the
choice is explained by this being an annual event in

which the Federal Institutes of these two brazilian
regions are academic productions resulting from
research undertaken on their campuses. The survey
showed a very low production on the theme of the
stage, only 6 papers. This demonstrates that the stage
has not satisfactorily drawn the attention of researchers
from these institutions, even though a number of them
there are 162 courses spread across states covering
those two regions.

KEY‐WORDS: supervised training, Federal Institutes, teacher training course, CONNEPI.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS INSTITUTOS FEDERAIS: UM ESTADO DA ARTE
INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado é o momento na formação docente em que o futuro professor
entra em contato com a realidade escolar na qual ele irá atuar. É “um lugar de reflexão sobre a
construção e o fortalecimento da identidade” (PIMENTA; LIMA, 2009, p. 62). Esta etapa é
riquíssima em experiências que produzem um vislumbre de como a vida escolar acontece e que
intervenções podem ser utilizadas pelo estagiário nesse meio.
Considerando a atual expansão dos Institutos Federais (IFs) e a presença de cursos de
licenciaturas nessas instituições, e considerando ainda a importância do estágio supervisionado
para a formação docente, questionamos: como tem ocorrido a produção acadêmica sobre esse
momento da graduação nesses cursos de licenciatura dos IFs?
Essa pesquisa trata‐se de um estado da arte. As pesquisas assim denominadas são aquelas
em que são realizados levantamentos sobre uma determinada área do conhecimento, em um
recorte de tempo e lugar para analisar como tem sido a produção nessa área, qual o seu foco e
quais as lacunas que existem nela, visando contribuir para o crescimento nos estudos da mesma.
(ROMANOWSKI; ENS, 2006; TEIXEIRA, 2006)
Assim, dada à amplitude do número de IFs em nível nacional, investigamos os trabalhos
apresentados nas últimas edições (2009 a 2012) do Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede
Norte e Nordeste de Educação Tecnológica (CONNEPI) e que estão disponíveis nos anais desses
eventos. É importante destacar que este é um evento que acontece desde 2006 e tem sua
realização anual, promovido pela Rede de Educação Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação.
O texto está dividido em três partes. Na primeira, apresentamos o percurso metodológico
que utilizamos para a obtenção dos dados. Na segunda, discutimos a importância do estágio
supervisionado para a formação docente. Por fim, apresentamos os primeiros resultados da
nossa pesquisa, a qual, vale destacar, ainda está em andamento.
1. PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa teve início com uma busca pelos artigos publicados nas edições do CONNEPI no
período de 2009 a 2012. Esse recorte temporal se justifica pelo fato de que, em fins de 2008,
foram criados os IFs por meio da Lei nº 11.892, 29 de dezembro de 2008. O evento ocorrido em
2012 é o último de que dispomos os anais, haja vista que estes, em 2013, não foram entregues
ou disponibilizados para o público.
Nos anais dos CONNEPI, selecionamos, nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Exatas,
artigos que tratavam de estágio supervisionado, inicialmente considerando o título do trabalho.
Num segundo momento, realizamos uma filtragem utilizando as seguintes palavras‐chave:
licenciatura, formação de professores, formação docente, estágio supervisionado. Dessa
maneira, identificamos os artigos que tratavam diretamente sobre o estágio supervisionado e
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aqueles que apenas tangenciavam o tema, visto que faziam referências a esse momento das
licenciaturas, mas não o tinha como objeto de discussão central do artigo.
Uma vez que o número de produções sobre o estágio supervisionado era muito baixo,
resolvemos fazer uma pesquisa sobre quantas licenciaturas existem nos IFs do norte e do
nordeste para que, assim, pudéssemos melhor tratar esses dados e analisá‐los. As buscas foram
desenvolvidas através dos portais de todos os IFs de cada estado das regiões já citadas,
identificando quantos campi ofereciam cursos superiores de Licenciatura e quais eram esses
cursos. Destacamos a dificuldade que tivemos nesse momento da pesquisa em função da
desorganização de alguns portais, informações não muito claras, páginas dos cursos inacessíveis,
links incorretos, informações desatualizadas.
2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DOS FUTUROS
PROFESSORES
De acordo com a legislação vigente, a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é
definido como o “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante”, proporcionando aprendizagem
social, profissional e cultural, através da sua participação em atividades de trabalho, vinculadas à
sua área de formação acadêmico‐profissional. Reconhecido como “um vínculo educativo‐
profissionalizante, supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico e do
itinerário formativo do educando”, o estágio se fundamenta em um “compromisso formalizado
entre o estagiário, a instituição de ensino e a empresa com base em um plano de atividade que
materializa a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico desenvolvido nas
disciplinas do currículo escolar”. (BRASIL, 2008)
De acordo com Carvalho (2012) os estágios devem proporcionar aos futuros professores
condições para detectar e superar uma visão simplista dos problemas de ensino e aprendizagem,
fazendo com que eles tornem‐se críticos do trabalho que desenvolverão e do processo que
envolve a relação ensino‐aprendizado.
O exercício de qualquer profissão é técnico, pois faz necessário utilizar técnicas para executar as
tarefas e ações. Mas apenas habilidades não são suficientes para realização de tarefas que
surgem no dia‐a‐dia. Assim, surge a tão discutida dicotomia existente entre a relação teoria‐
prática. As autoras Pimenta e Lima (2009, p. 37), comentam que, nesta perspectiva, a atividade
do Estágio resume‐se a hora da prática, das técnicas empregadas: “A prática pela prática e o
emprego de técnicas sem a devida reflexão pode reforçar a ilusão de que há uma prática sem
teoria ou de uma teoria desvinculada da prática”.
Para essas autoras, o estágio supervisionado deve ser compreendido como um campo de
conhecimento e de produção de saberes e não apenas como uma atividade prática instrumental.
É um ambiente que leva ao aluno a refletir sobre a construção e o fortalecimento da identidade
docente e deveria ser o eixo central dos cursos de formação de professores.
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No que diz respeito à relação entre teoria e prática na formação de professores, na Lei no
9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, encontramos nos artigos 61º e
65º:
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a
atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de
ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do
educando, terá como fundamentos:
1. a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a
capacitação em serviços;
2. aproveitamento da formação e experiências anteriores em
instituições de ensino e outras atividades.
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior,
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. (BRASIL,
1996, grifo nosso).

Uma vez que o estágio traz consigo a relação teoria‐prática, ambas deveriam caminhar
juntas já que em um curso de formação de professores a teoria não acontece dissociada da
prática e vice‐versa. O que acontece na realidade é uma teoria no início dos cursos e uma prática
colocada no final deles sob forma de Estágio Supervisionado. Como afirma Piconez (2012, p. 24):
(...) nada de teoria no vazio; nada de empirismo desconexo. São duas obrigações
de unidade que revelam a estreita e rigorosa síntese da teoria com a prática e
que só se pode exprimir por sentido bidirecional, através da relação dialógica.
Essa unidade situa‐se no centro em que a teoria é determinada pelo
conhecimento preciso da prática e no qual, em contrapartida, a teoria determina
com mais rigor sua experiência.

Todavia, mesmo que a importância do estágio seja indiscutível, na maioria das vezes ele é
posto como de menor relevância em relação às outras disciplinas, ocorrendo em proporções
desiguais. Nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores percebe‐se uma
desigualdade entre a carga horária destinada aos estágios e as demais disciplinas, como também
o espaço e o tempo em que ocorrem. Como veremos a seguir, esse desinteresse pelo estágio
também está presente na produção acadêmica de muitas instituições.

3. A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS IFs: PRIMEIROS
RESULTADOS
Com o objetivo de realizar um balanço no que diz respeito à produção acadêmica sobre o estágio
supervisionado nos IFs, a pesquisa nos anais dos CONNEPI 2009 (em Belém‐PA), 2010 (em
Maceió‐AL), 2011 (em Natal‐RN) e 2012 (em Palmas‐TO), chegamos aos resultados que estão
expostos na Tabela 1.
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Tabela 1‐ A produção sobre estágio supervisionado nas ultimas edições do CONEPPI
Ano
Título do artigo
IF
Autor(es)
2009

2012

A atuação dos professores de matemática no ensino
médio: teoria e prática a partir do estágio de observação
do curso de licenciatura do IFCE.
A importância do estágio supervisionado na formação do
docente de educação física: um relato de experiência no
ensino infantil.

IFCE

PEDROSA

IFCE

VASCONCELOS;
PEREIRA

Estágio supervisionado em educação física no ensino
infantil: um relato de experiência na rede pública e
privada de Canindé‐CE.

IFCE

FERREIRA; PEREIRA

Estágio supervisionado na formação de professores de
ciências: impressões de uma estudante‐professora.

IFMA

MATISUI; AZEVEDO;
LUCENA

O estágio supervisionado como itinerário de formação
docente: a relevância do componente curricular na visão
dos licenciados em matemática do IFCE campus Cedro.

IFCE

LIMA; AQUINO

O estágio supervisionado na formação inicial de
professores de ciências: pontos de encontro e
desencontro.

IFAM

ARRUDA; AZEVEDO

Como apresentadas na Tabela 1, as únicas edições do CONNEPI nas quais foram
publicados trabalhos a respeito do estágio foram a de 2009 e a de 2012, contabilizando ao todo
seis artigos. A predominância encontra‐se nos Institutos Federais do Ceará e Amazonas, sendo
quatro artigos desse e dois daquele.
Dois dos seis trabalhos tratam de temas teóricos e o restante (quatro) são relatos de
experiência. Quanto aos autores, quatro artigos foram escritos por professores e alunos, um foi
redigido por apenas um graduando, e um foi elaborado por apenas docentes.
Em síntese, os artigos publicados abordam o estágio supervisionado como um momento
de conhecimento, de reflexão e de extrema necessidade e importância para a formação inicial do
professor. Alguns fazem abordagem teórica sobre o tema, levantando questionamentos sobre o
estágio reflexivo e sobre a dicotomia entre teoria e prática. Outros são relatos de experiências
vivenciadas por alunos no estágio supervisionado, algumas vezes atuando em sala de aula, outras
vezes observando. Nestes artigos, podem ser obervados os limites, as possibilidades, as
dificuldades, as surpresas, os desafios, o contentamento e o descontentamento no estágio.
Também são demonstradas as intervenções utilizadas pelos estagiários em sala. Mas algo sempre
presente em todos os artigos, sejam teóricos, sejam relatos de experiências (satisfatórias ou
insatisfatórias), é a grande contribuição do estágio para a formação e o crescimento acadêmico
dos futuros professores, sendo um momento indispensável para todos eles.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como objetivo realizar um estado da arte sobre o estágio supervisionado
nos Institutos Federais, haja vista a expansão dos cursos de licenciatura nessas instituições. Para
isso, tomamos como base a produção acadêmica sobre esse tema nos CONNEPI, visto estes
congressos serem destinados, sobretudo, às publicações de pesquisas realizadas no âmbito
dessas instituições de ensino básico, técnico e tecnológico.
Apesar de atualmente as regiões Norte e Nordeste juntas contarem com 162 cursos de
licenciatura nos IFs, a maior parte destas em Matemática, Biologia, Química e Física, nossa
pesquisa mostrou que o número de publicações sobre estágio supervisionado é muito pequeno
ou quase inexistente se considerarmos que nas edições do CONNEPI nos anos de 2010 e de 2011
não houve nenhuma apresentação sobre esse tema e que, mesmo nos anos em que aparecem
tais publicações, estas foram numericamente irrelevantes quando comparamos com o número
de trabalhos publicados nos anais.
Contudo, é importante destacar que, como não conseguimos informações sobre as datas
de criação dos cursos de licenciaturas nos IFs do norte e nordeste, não temos um melhor
parâmetro para nos certificarmos a respeito do pouco interesse dos professores e dos alunos
nessa temática, haja vista que, como o estágio geralmente ocorre a partir da metade dos cursos,
então alguns destes podem ainda não ter passado por essa experiência, motivo pelo qual podem
ainda não terem essa produção. Entretanto, se lembrarmos do fato de que, em alguns estados,
como o Rio Grande do Norte, ainda na época dos CEFETs, já existiam licenciaturas, então
podemos enfatizar a carência desses estudos nesse primeiro momento de nossa pesquisa que,
como dissemos, está em andamento.
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RESUMO
O avanço tecnológico e a popularização da Informática
promovem uma busca cada vez maior pelo
desenvolvimento de novas tecnologias e aplicativos que
facilitam as relações intersociais. Em meio a várias áreas
na qual a informática vem atuando, existe uma que é de
extrema importância: a educação. Diante deste
contexto, este artigo visa analisar e compreender como
as ferramentas tecnológicas podem tornar‐se uma
prática melhor para o desenvolvimento de habilidades
nas crianças com necessidades especiais. O artigo
destaca o uso dos jogos educacionais no processo de
ensino e aprendizagem, demonstrando a importância da
informática na educação especial, bem como analisando
a metodologia tradicional, os processos de ensino por

meio do computador, a utilização dos jogos
educacionais, suas aplicações e as contribuições que
eles trazem para a educação dessas crianças. A pesquisa
também aborda a necessidade de fixação e
aprendizagem dos conteúdos dados na escola, através
do computador, usando os jogos de uma forma divertida
e interativa e, ao mesmo tempo, atendendo
devidamente seus objetivos, possibilitando o
aprendizado e o desenvolvimento educacional da
criança com necessidades especiais.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogos educativos, Crianças especiais, Processos de Aprendizagem.

TO PLAY OF LEARNING: A STUDY ABOUT THE APPLICATION OF THE EDUCATIONAL GAMES IN
THE TEACHING OF SPECIAL CHILDREN
ABSTRACT
The technological progress and the popularization of
the Computer science promote a search every time
larger for the development of new technologies and
applications that facilitate the relationships intersocial.
Amid several areas in the which the computer science is
acting, one that is of extreme importance exists: the
education. Before this context, this article seeks to
analyze and to understand as the technological tools
they can become a better practice for the development
of abilities in the children with special needs. The article
detaches the use of the educational games in the
teaching process and learning, demonstrating the

importance of the computer science in the special
education, as well as analyzing the traditional
methodology, the teaching processes through the
computer, the use of the educational games, your
applications and the contributions that they bring for
those children's education. The research also
approaches the fixation need and learning of the
contents given at the school, through the computer,
using the games in an entertaining and interactive way
and, at the same time, assisting your objectives
properly, making possible the learning and the child's
educational development with special needs.

KEY‐WORDS: Educational games, Special Children, Learning Process.
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BRINCAR DE APRENDER: UM ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS NO
ENSINO DE CRIANÇAS ESPECIAIS
INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico e a popularização da Informática contribuíram para uma série de
mudanças nas relações sociais, econômicas, culturais e éticas da sociedade, em especial, no
âmbito escolar. O uso da Informática nas escolas estimula o desenvolvimento intelectual a partir
do momento que este promove a criação e a troca de conhecimentos.
Nas duas últimas décadas, a educação foi marcada por um movimento que visa à inclusão de
pessoas com necessidades especiais nas escolas de ensino regular, denominada de Educação
Especial. O desenvolvimento crescente dessa subárea na educação veio propor o uso de
tecnologias especializadas para o ensino de crianças especiais, facilitando novas formas de ensino
e aprendizagem, dentre essas formas destacam‐se os Jogos Educacionais para crianças
portadoras de necessidades especiais.
Com a criação de novas alternativas para a Educação Especial por meio do uso de Sistemas
Computacionais, abre‐se um leque de oportunidades, pois os Jogos Educacionais podem ser
considerados um recurso que desenvolve, permite a interação e a inclusão de pessoas com
necessidades especiais tanto na escola quanto na sociedade. Dessa forma, os Jogos Educacionais
para crianças especiais, vem somar positivamente no processo de ensino e aprendizagem, isso,
quando são usados de forma apropriada pelos educadores, pois os jogos para essas crianças
contribuem para seu melhor desempenho escolar, que a partir do hábito de jogar para aprender,
será capaz de instruir‐se, buscar, resolver e até mesmo lidar com as dificuldades propostas,
resultando um novo pensamento e a construção de coletivos.
Diante deste contexto, este artigo discute a importância da aplicação de Jogos Educacionais e o
uso de ferramentas computacionais no processo de ensino e aprendizagem de crianças
portadoras de necessidades especiais, focando os aspectos pelos quais são perceptíveis as
mudanças em seus comportamentos com a inserção de uma nova metodologia que insere a
informática na Educação Especial.
A INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO
De acordo com Almeida (2000), as primeiras aplicações da informática no âmbito escolar
iniciaram com o ensino da própria computação, em seguida a informática foi aplicada a
diferentes áreas de conhecimento, ou seja, o ensino utilizando computadores onde as máquinas
eram empregadas com funções definidas segundo a intenção adotada pela educação.
A inserção do computador na educação foi uma das principais tentativas de mudanças no
processo de aprendizagem, não colocando o computador como o vigente da sala de aula, mas
sim como uma ferramenta de auxílio pedagógico, que não vai substituir o professor, mas ajudá‐lo
a ministrar sua aula de forma mais prática, uma vez que o computador força o aluno a buscar,
processar e utilizar informações para a construção do seu próprio conhecimento. Podemos
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constatar que a utilização de computadores na Educação é muito mais desafiadora, do que
simplesmente a de conduzir conhecimento ao aluno, porque para o uso do computador na
educação é preciso: do computador, de softwares educativos, um professor capacitado e um
aluno. “A Informática na Educação possibilita um trabalho dinâmico, passível de transformações
ao longo do processo de apropriação e compreensão do potencial das ferramentas
computacionais utilizadas” (FREIRE et. al, 1998, p. 3). Segundo Cox (2008), sabe‐se que os
computadores são máquinas de processamento rápido além de ser um confiável depósito de
informações. No entanto, para que o uso dessas máquinas resulte em conhecimentos e/ou
competências, elas precisam ser criteriosamente exploradas no ambiente escolar. Por isso, a
presença da Informática na escola é importante para os envolvidos nela, já que as atividades
didáticas pedagógicas se tornam mais atrativas, participativas e interativas com o uso do
computador na educação.
JOGOS APLICADOS AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Kishimoto (1998), diz que o termo “jogo educativo” surge com a proposta de associar o jogo e a
educação formalizada, ou seja, incorporando o jogo a escola como suporte para a atividade
didática, visando adquirir novos conhecimentos, pois a junção do jogo à educação resulta em um
instrumento elaborado para incrementar a ação do professor, tornando o jogo uma atividade
lúdica e educativa. A presença dos recursos tecnológicos associados ao processo lúdico no
cotidiano permite trabalhar qualquer conteúdo de forma prazerosa e divertida. “Existem jogos
que cultivam no ambiente educacional uma próspera e prazerosa aliança entre diversão e
aprendizado” (COX, 2008, p. 38). Entre as atividades dispostas pelo computador, os jogos são
exemplos de softwares que quando são bem utilizados, ensinam enquanto divertem.
Os jogos educativos possuem uma finalidade clara de ensinar algum determinado conceito e/ou
desenvolver alguma agilidade. O jogo é educativo quando trata de forma recreativa o processo
de aprendizagem, mas também quando favorece o ensino de conteúdos escolares, no qual
percebe a personalidade do aluno e ainda ajusta a forma de ensinar às necessidades dos
mesmos.
De acordo com Tarouco et. al (2004), existem diferentes tipos de jogos, que são classificados de
acordo com seus objetivos, alguns desses tipos de jogos são usados com propósitos educacionais,
como: Jogos de ação, Jogos de aventura, Jogos lógicos, Jogos estratégicos, etc. O jogo não deve
ser visto apenas como uma competição, mas sim como uma forma de aprender, no qual o
jogador além de se divertir, vai aprender a pensar e resolver situações ditas difíceis, pois o jogo
também ensina o usuário a lidar com a ideia de erro ou derrota, situação que ele se vai se
deparar ao longo de sua vida.
Grubel e Bez (2006) alegam que os jogos educativos podem facilitar o processo de ensino e de
aprendizagem, podendo ainda ser interessantes e desafiantes e que o jogo pode ser um
excelente recurso didático ou uma tática de ensino para os educadores, e também ser uma rica
ferramenta para a construção do conhecimento. Existe uma grande variedade de jogos
educacionais para ensinar conceitos que podem ser difíceis de serem assimilados pelo fato de
não existirem aplicações práticas mais imediatas, como o conceito de trigonometria, de
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probabilidade, entre outros.
Jogos educativos além de serem divertidos dando destaque ao que é interessante, quando
usados pedagogicamente, auxiliam os educandos na criação de conhecimentos, possibilitando a
interação entre os jogadores e trabalho em equipe, assim o jogo contribui para o processo de
ensino e aprendizagem.
Porém, para aplicação desses jogos é importante pensar desde seu desenvolvimento ao seu
devido uso. É preciso propor um tema, determinar quais os objetivos a serem alcançados e de
que forma este material será organizado. Quando o sistema de um jogo for seguido de forma
coerente, aprender pode tornar‐se tão divertido quanto brincar e, torna‐se simpático para o
aluno, que considera o aprender, como item de sua lista de atividades preferidas.
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS
De acordo com Lei de Diretrizes e Bases – LDB (2010), a Lei nº 9.394/96 no artigo 4° parágrafo III,
no que diz respeito ao Título III referente ao Direito à Educação e do Dever de Educar, deve‐se
oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos
os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Porém a inclusão
ainda não é uma realidade, assim como outras inovações educacionais, levará tempo até que as
mudanças necessárias se instalem e orientem novas ações educacionais.
Os recursos e métodos de ensino mais dinâmicos adaptaram as crianças com deficiências à
sociedade, superando, em parte, suas dificuldades, permitindo sua relação mais ativa na vida
social. Contudo, os familiares dessas crianças sempre encontram dificuldades em inseri‐las numa
escola, porém sabe‐se que as instituições não podem negar a entrada de alunos portadores de
necessidades especiais na escola. Crianças especiais podem e devem ser inseridas numa escola
regular.
Não é possível questionar o cotidiano das escolas especiais ou das instituições, ou mesmo dos
atendimentos clínicos, se não estivermos convencidos de que a análise que se deve fazer é
análise das relações, das interações, do jogo da interlocução. O deficiente não é deficiente por si
só, o tempo todo, como uma entidade abstrata e deslocada. A deficiência está contextualizada e
marcada pelas condições concretas de vida social (PADILHA, 2000, p. 207). Ao mesmo tempo em
que o ensino especial isola as crianças da sociedade, por alegar que seus alunos não são capazes
de receber o mesmo nível de ensino que as crianças normais recebem as instituições de
educação especial também possibilita às crianças especiais um mundo todo seu, onde todos ao
seu redor são iguais, deixando‐as mais seguras no relacionamento social.
Segundo Campos; Silveira & Santarosa (1999), as ajudas técnicas fornecidas para a educação de
crianças especiais, também chamadas de tecnologia assistida, são aplicações de tecnologias
conhecidas para superar as deficiências. Essas tecnologias podem ser usadas para melhorar o
cotidiano de deficientes e idosos, a resolução de problemas funcionais, diminuir a dependência
da criança e proporcionar um melhor convívio no mundo familiar e social.
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O jogo é, portanto, uma possibilidade para brincadeira, competição, distração e aprendizagem.
Trata‐se de uma forma de estar mais perto das pessoas que jogam e que são de sua idade,
entende‐se que os jogos fazem parte de um aprendizado simbólico, enquanto manifestação
cultural. No entanto, a presença do jogo na educação infantil e especial está muito mais presente
como material de ensino e aprendizagem, do que como uma forma cultural de entretenimento e
lazer.
Sobre a relação da educação especial e dos jogos educacionais, pode‐se afirmar que esses jogos
tem grande aplicabilidade quando são direcionados às crianças, dependendo de sua idade mental
e de suas restrições físicas e/ou cognitivas. Os aspectos positivos dos jogos de computador são: a
necessidade de concentração e atenção, o desenvolvimento da capacidade indutiva, espacial e
visual, e o tratamento paralelo de informações dadas. (OLIVEIRA, s.a., p. 125).
Segundo Santarosa (2002) é indiscutível que os jogos são de grande importância no processo de
aprendizagem de crianças especiais, pois são ditos como ferramentas cognitivas, onde utilizam
de um ambiente virtual que utiliza a representação textual e gráfica, de acordo com as
dificuldades da criança. Freire (s. a.) a importância dos jogos na educação especial vem muito
mais além de uma maneira diferente de ensinar e de aprender, este modo de conceber a
utilização significativa de diferentes recursos tecnológicos na educação de sujeitos com
necessidades especiais assenta‐se, sobretudo, numa mudança de concepção sobre
"normalidade".
É evidente que os jogos educacionais para crianças especiais contribuem para um melhor
desempenho, pois a criança será capaz de aprender, procurar, resolver e até mesmo se
relacionar com as dificuldades que serão lhe propostas no cotidiano escolar ou familiar,
possibilitando ainda, uma melhor interação com a sociedade.
METODOLOGIA
A aplicação prática e pedagógica desse estudo foi realizada na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) na cidade de Patos‐PB. A associação possui um espaço físico limitado, com
apenas um laboratório de informática para atender a todos os alunos. Em 2013 e 2014, a APAE
matriculou 95 pessoas, entre crianças e adultos, portadores de necessidades especiais dos tipos:
Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, Síndrome de Down, Autistas, Síndrome de West e
Síndrome de Stander.
A aplicação dos jogos foi feita com 20 alunos da APAE, distribuídos assim: foram 9 alunos com
Síndrome de Down, 8 alunos com Deficiência Intelectual, 2 com Deficiência Múltipla e 1 aluno
com Deficiência Cerebral. Os jogos educacionais aplicados foram selecionados de forma a
atender as necessidades dos alunos, priorizando a facilidade de iteração do aluno com o jogo, sua
dinâmica, praticidade e clareza dos resultados. Foram observadas métricas sobre os aspectos dos
alunos como: reações (ação, compreensão, sensação, dinamismo pessoal e coletivo), interação
da criança com a máquina, a aprendizagem das crianças (leitura e contagem) quando o jogo é
utilizado como metodologia de aprendizado, e principalmente o processo de ensino por parte
dos professores.
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Para esta análise aplicamos alguns jogos do Sistema Operacional Pandorga Linux. Trata‐se de
uma distribuição educacional especialmente para crianças, pré‐adolescentes e escolas de ensino
infantil e fundamental. A Figura 1 ilustra a tela inicial do Pandorga na seção voltada para
educação infantil.

Figura 1 – Seção de Educação Infantil do Sistema Operacional Pandorga Linux.
Para o estudo e análise dos jogos utilizamos a ferramenta GCompris, presente no Sistema
Operacional Pandorga citado acima. O GCompris possui mais de 100 atividades lúdicas para
crianças entre 2 a 10 anos idade, trata‐se de uma ferramenta que possui jogos de
entretenimento, com exercícios de matemática, lógica, raciocínio e trabalho da coordenação
motora. Desta ferramenta aplicamos os jogos Ligue os Pontos, Prática de Leitura e Letras
cadentes.
A Figura 2 ilustra a tela do jogo Ligue os pontos. Neste jogo é possível desenhar uma figura
clicando em cada número, seguindo uma ordem correta. O jogo realiza a contagem por meio da
ligação dos números em ordem crescente de 1 a 85, reconhecendo as formas dos desenhos. Este
jogo é indicado para alunos do primeiro ano do ensino fundamental podendo ser aplicado nas
aulas de Matemática e Artes.
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Figura 2 – Tela do jogo Ligue os pontos do GCompris.
Esse jogo foi aplicado com intuito de instigar o aluno a reconhecer e contar os números, além de
trabalhar o raciocínio do aluno na busca pelo formato do desenho que ia sendo formado com a
ligação ordenada dos números.
O segundo jogo aplicado foi o Prática de Leitura, ilustrado na Figura 3. Este jogo consiste em
apresentar imagens e palavras e o aluno deve clicar em cada palavra que corresponda a uma
imagem. Com este jogo é possível o aluno treinar sua leitura, escrita das palavras e o
reconhecimento de figuras, sendo ideal para as aulas de Língua Portuguesa a partir do primeiro
ano do ensino fundamental.

Figura 3 – Tela do jogo Prática de Leitura do GCompris.
Esse jogo foi aplicado, de forma a trazer para o aluno a prática de conhecer palavras pequenas
através do desenho. Muito mais do que a prática de leitura, o aluno tinha a possibilidade de
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aprender outras palavras além da que se relacionava com a figura, isso, de acordo com a
dificuldade do aluno. Pois quando o aluno não reconhecia as letras era feito um processo de
alfabetização por meio de repetições da atividade.
O terceiro jogo aplicado, Letras Cadentes, teve como objetivo proporcionar ao aluno a
capacidade de reconhecer as letras e os números, além de prover a interação com o teclado do
computador. A Figura 4 ilustra a tele deste jogo.

Figura 4 – Tela do jogo Letras Cadentes do GCompris.
RESULTADOS
Os jogos descritos acima foram aplicados com os 20 alunos participantes da pesquisa. Antes da
aplicação dos jogos foi feita uma espécie de revisão por meio da tela do computador sobre
alfabeto e palavras, isso para conhecer o processo de “leitura”, os números para o conhecimento
do método de “contagem” e a partir disso, a relação de cada aluno com o computador, através
do manuseio do mouse e teclado da máquina. Com a aplicação dos jogos observou‐se que os
alunos com Síndrome de Down e com Deficiência Intelectual apresentaram características
semelhantes, como facilidades para manusear o mouse e o teclado, porém eles apresentaram
um pouco de dificuldade na memorização das letras e números, embora a maioria já os
conhecesse, não sabiam distinguir os símbolos.
Os alunos com Deficiência Múltipla e Cerebral conheciam as letras e os números, mas
apresentaram dificuldades no processo de leitura e contagem, alguns alunos demostraram a
capacidade de decorar os símbolos como método de memorização e outros apresentaram uma
dificuldade maior para desenvolver atividades de raciocínio. De modo geral os alunos
apresentaram entusiasmo ao realizar as atividades dos jogos demonstrando interesse e
determinação para acertar as atividades. Mas, com a iteração dos jogos, notou‐se a melhoria dos
alunos em relação aos métodos de leitura e contagem.
Alguns dos 20 alunos participantes demostraram uma boa interação com o computador, sabendo
manusear mouse, utilizar o teclado, porém outros tiveram uma evolução nesta interação após a
aplicação dos jogos, como demonstra os gráficos das Figuras 5.
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Figura 5 – Gráficos que ilustram o nível de interação dos alunos com o computador antes e após
a aplicação dos jogos.
Os gráficos da Figura 6 e 7 apresentam o nível de desempenho dos alunos nas atividades de
Leitura e Contagem antes e após a aplicação dos jogos.
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Figura 6 – Gráficos que ilustram o desempenho dos alunos na Leitura antes e após a aplicação
dos jogos.
Percebe‐se que a capacidade de leitura dos portadores de Deficiência cerebral e de Deficiências
Múltiplas teve rendimento elevado, o que induz aos educadores a repensar sobre os métodos
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adotados atualmente, levando em consideração o pouco espaço de tempo em que os jogos
aplicados e os resultados obtidos.
Os jogos de contagem também tiveram resultados bastante satisfatórios, todos os alunos, apesar
das suas limitações, obtiveram um resultado acima ou igual a 50%.
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Figura 7 – Gráficos que ilustram o desempenho dos alunos na Contagem antes e após a aplicação
dos jogos.
CONCLUSÕES
Após a análise gráfica conclui‐se que este estudo alcançou os seus objetivos no âmbito de
mostrar à comunidade acadêmica o quanto as ferramentas tecnológicas podem contribuir para o
desempenho social e intelectual das crianças com necessidades especiais. Sobre este tema cabe
um estudo mais detalhado, ficando como proposta para trabalhos futuros, que serão realizados
por esta equipe, o desenvolvimento de novas ferramentas que possam auxiliar cada vez mais
esses alunos, estabelecendo métodos que identifiquem melhor quais as necessidades desses
alunos, em que disciplina eles apresentam maior dificuldades e enquanto aos educadores, a
partir desse estudo surgem novas propostas para mudar a realidade atual que é a da exclusão
intelectual.
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RESUMO
O currículo constitui o componente fundamental do trabalho pedagógico, com isso se constitui de uma
ferramenta que viabiliza o processo de ensino aprendizagem. Com efeito, surgiu a seguinte indagação: qual a
percepção que o aluno tem do currículo trabalhado no IFCE campus Acaraú? De que forma o discente pode
contribuir para melhorar seu curso? Para responder essas indagações é que o objetivo desse trabalho busca analisar
a percepção discente sobre o currículo trabalhado na IFCE campus Acaraú e identificar espaços de discussão para
melhoria dos cursos. Trata‐se de uma pesquisa empírica do tipo estudo de caso. O procedimento utilizado foi
pesquisa bibliográfica e entrevista in lócus. O tipo de amostragem utilizada foi não probabilística escolhidos de forma
aleatória. Conclui‐se com esse trabalho que para os discentes participarem das discussões sobre o currículo escolar
da instituição, eles precisam compreender todos os processos de formulação, como também as legislações e
diretrizes de base utilizada para sua construção. Faz‐se necessário um estudo mais aprofundado e com um maior
número de sujeitos participantes, para que, aliado a esse estudo se realize um trabalho de mobilização e reflexão no
tocante ao currículo trabalhado na Instituição.
PALAVRAS‐CHAVE: Currículo, Matriz curricular, Percepção discente.

SPACES OF PARTICIPATION: study of perception in the student perspective in the curriculum
worked IFCE‐campus Acaraú.
ABSTRACT
The curriculum is the fundamental component of pedagogical work, it constitutes a tool that enables the
teaching learning process. Indeed, the following question arose: what is the perception that the student has worked
in the curriculum IFCE Acaraú campus? How the students can help improve your course? To answer these questions
is the goal of this work is to analyze the students' perceptions of the curriculum worked in IFCE Acaraú campus and
identify opportunities for discussion to improvement of courses. This is an empirical study of a case study. The
procedure used was literature and interview research in locus. The type of sampling used was non‐probability
randomly chosen. It is concluded from this work that the students participate to the discussions about the
curriculum of the institution, they need to understand all the processes of formulation, as well as the laws and
guidelines of base used for its construction. It is necessary a deeper and with a greater number of participants in the
study , so that combined with this study takes place in an effort to raise and reflection regarding the curriculum
worked at the institution .

KEY‐WORDS: Curriculum, Matrix Curriculum, student perception.
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ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO: estudo da percepção na perspectiva discente do currículo
trabalhado no IFCE‐ campus Acaraú.
INTRODUÇÃO
Para abordar o tema currículo educacional é necessário entender a evolução do
pensamento pedagógico brasileiro e a sua influência na visão discente é indispensável
recorrermos à história e a origem do currículo e suas questões atuais. Para Silva (1996) currículo
é um instrumento no qual se cruzam saber e poder, representação e domínio, discurso e
regulação. É nele que se encontram as relações de poder decisivas para o processo de formação
de subjetividades sociais.
No entendimento de Moreira e Silva (1997, p. 23) o currículo é um campo permeado de
ideologia, cultura e relações de poder “é a veiculação de idéias que transmitem uma visão do
mundo social vinculada aos interesses dos grupos situados em uma posição de vantagem na
organização social”. Podemos concluir que currículo é um dos modos pelo qual a linguagem
produz o mundo social e se torna um terreno propício para a transformação ou manutenção das
relações de poder nas mudanças sociais e que tem ação direta ou indireta na formação e
desenvolvimento do aluno.
Dentro desse contexto, podemos inferir que o currículo constitui o elemento central do
projeto pedagógico em que viabiliza o processo de ensino aprendizagem. Contribuindo com este
pensamento Sacristán (1999, p. 61) afirma que: “O currículo é a ligação entre a cultura e a
sociedade exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a
aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível,
dadas determinadas condições”.
Já para McNeil (2001) o currículo acadêmico, é a transferência dos conhecimentos vistos
pela humanidade como algo indiscutível e, sobretudo como uma verdade absoluta. Cabe à
escola, desenvolver o raciocínio dos alunos para o uso das ideias e processos mais favoráveis ao
seu progresso.
O currículo no Brasil teve origem em 1980, em que apresentava a força de vontade de
desenvolver um currículo naturalmente brasileiro por quem se dedicava a tal ofício entretanto,
não negou a influência exercida por outros países, já que era comum acreditar que o Brasil
copiava o modelo tecnicista presente nos Estados Unidos. (MOREIRA (1990)
Um marco importante no Brasil foi o hibridismo na década de 90, portanto as
diversidades de opiniões serviram como base para a elaboração de um currículo, e o sujeito
passou a ser um formador de opiniões e passou a contestar o tradicionalismo e buscar a
independência de conhecimentos mesclando as teorizações tanto pós‐moderna quanto política
na construção das teorias.
Vale ressaltar que o currículo escolar brasileiro sofreu inúmeras influências de outros
países no processo de sua constituição, entretanto foram desenvolvidas inúmeras tentativas de
consolidação de uma estrutura que se encaixasse com a realidade brasileira. Em que muitas
dessas tentativas foram inicialmente vantajosas, no entanto, no decorrer do processo foi‐se
percebendo que as teorias vindas de outros países não se adaptavam perfeitamente com a
realidade brasileira. Vale também destacar que, mesmo tendo suas falhas essas tentativas muito
contribuíram para o bom desenvolvimento de uma estrutura que se encaixasse com a realidade
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do país. Um exemplo dessas contribuições foi a introdução das disciplinas Filosofia e Sociologia,
pois estas davam suporte para que o aluno pudesse desenvolver uma mentalidade crítica a cerca
do mundo. Diante do exposto, surgem as seguintes indagações: Qual a percepção que o aluno
tem do currículo trabalhado no IFCE campus Acaraú? De que forma o discente pode contribuir
para melhorar seu curso?
Para responder essas indagações é que o objetivo desse trabalho busca analisar a
percepção discente sobre o currículo trabalhado na IFCE campus Acaraú e identificar espaços de
discussão para melhoria dos cursos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata‐se de uma pesquisa empírica do tipo estudo de caso. O procedimento utilizado foi
pesquisa bibliográfica e questionário. O tipo de amostragem utilizada foi não probabilística
escolhidos de forma aleatória. Com efeito, foram entrevistados 28 alunos no total do Instituto
Federal do Ceará campus Acaraú, contemplando alunos dos respectivos cursos: Técnico
subsequente em Aquicultura, Técnico subsequente em Construção Naval, Técnico subsequente
em Restaurante e Bar, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Física.
O questionário de entrevista foi formulado por três questões fechadas e quatro por grau
de importância e espaço para as falas dos discentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com apropriação dos dados da pesquisa, segue uma discussão dos resultados associando
a resposta dos discentes com abordagens da literatura atual sobre a temática estudada. Na
primeira parte, buscou‐se promover uma reflexão nos discentes sobre o currículo escolar, como
também, sobre o seu conhecimento a cerca da matriz curricular de seu curso conforme mostra
Quadro 1, obtendo assim os seguintes resultados:
Quadro1. Conhecimento do discente sobre currículo escolar

Fonte: dados da pesquisa
Legenda: Questão 1. Você compreende o conceito de currículo?
Questão 2. Você conhece a matriz curricular do seu curso?
Questão 3. Você possui conhecimento de como foi elaborada a matriz curricular do seu curso?
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Observa‐se que os alunos não compreendem o conceito e significado do termo currículo
escolar. O que sinaliza a necessidade da instituição trabalhar o entendimento e compreensão
desse conceito. Conforme falas dos discentes na entrevista, muitos deles associavam currículo
escolar a currículo profissional vitae. O que não podemos afirmar que seja uma concepção errada
pois se trata de uma das especificidades do currículo. Para Silva (1996, p. 23) “o currículo é um
dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação e domínio, discurso e
regulação.” Podemos inferir com o autor, que é importante a participação do discente nas
discussões curriculares onde o saber e o poder permeiam, contribuindo com isso para a reflexão
do curriculo trabalhado na instituição de ensino.
Percebe‐se que existe uma discrepância no entendimento do discente sobre o termo
currículo escolar, pois os discentes que na questão um disseram não entender o que seja o
currículo, ao serem questionados sobre possuirem ou não conhecimento relativo a matriz
curricular do seu curso, 82,14% dos entrevistados relataram conhecer.
Houve uma coerência por parte das respostas entre a questão dois e a questão três,
sendo que, os discentes que afirmaram conhecer a matriz do curso também relataram terem
conhecimento de como a mesma foi elaborada. O que enfatiza a importancia do conhecimento
da composição da matriz curricular para que o discente possa com base na legislação e nas
diretrizes nacionais questionar e contribuir com a matriz utilizada
Na segunda parte da entrevista buscou‐se discutir quais os espaços de participação a
instituição oportuniza os discentes na construção e reflexão da matriz de seu curso. Ver Quadro
2, obtendo assim os seguintes resultados:
Quadro 2. Estudo da percepção discente sobre os espaços de participação na instituição de
ensino.

Fonte: dados da pesquisa
Legenda: Questão 4. A carga horária do meu curso é suficiente para atender a minha formação?
Questão 5. . A Instituição a qual estudo promove discussões visando a melhoria do meu curso?
Questão 6. A Instituição a qual estudo oportuniza o discente participar de espaços de discussões sobre as
dificuldades do curso?
Questão 7. Os professores do meu curso buscam adequar os conteúdos trabalhados com a minha realidade?
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Segundo dados da questão quatro, 46,40% dos discentes discordam totalmente que a
carga horária é suficiente para atender a formação deles. O que na percepção desse público,
poderia ser ampiado as horas de algumas disciplinas, já que existe abertura no curriculo para que
isso ocorra. No entanto faz‐se necessário que a instituição mostre a eles todos os motivos pelos
quais o seu curso tem essa carga horária, enfatizando todo o embasamento na lei para a
composição dessa matriz. Reforça assim a afirmação de Moreira e Silva (1997), ao inferir que “o
currículo é um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes
funcionam como matéria‐prima de criação e recriação”. (MOREIRA E SILVA, 1997, p. 28)
Os discentes em percentuais de 39,28% concordam totalmente e parcialmente que a
instituição promove discussões visando melhoria do curso. Esse fator sinaliza que existe na
instiuição momentos para o discente participar de maneira ativa na melhoria do seu curso.
Esse fator não apresenta que a Instituição não promova tais momentos, e sim que os alunos não
percebem esses espaços de participação visando discutir melhoria para os cursos. Com mesmos
percentuais de 39,28% aparece o numero de discentes que afirmam participar de espaços de
discussões sobre as dificuldades do curso.
E por fim na questão sete os discentes concordam totalmente e parcialmente em
percentuais de 39,28% e 39,28%, respectivamente que os professores do curso buscam adequar
os conteúdos trabalhados com a realidade. Pode‐se concluir, que o discente tem oportunidade e
espaço dentro da instituição para refletir melhorias para a matriz do seu curso, assim como, fazer
indagações pertinentes que desperte na instituição o desejo de inseri‐los no crescimento
institucional da mesma.
CONCLUSÃO
Conclui‐se com esse trabalho que para os discentes participarem das discussões sobre o
currículo escolar da instituição, eles precisam compreender todos os processos de formulação,
como também as legislações e diretrizes de base utilizada para sua construção.
No caso do Instituto Federal do Ceará campus Acaraú, segundo mostra a pesquisa, os
discentes são inseridos em espaços que promovam a discussão para melhoria dos cursos.
Relacionado à carga horária, os discentes sentem necessidade de aumentar as horas de
algumas disciplinas por acharem insuficientes, justificando essa afirmação na concepção de que
algumas disciplinas apresentam muitos conteúdos para pouca carga horária.
Percebe‐se também que os docentes buscam adequar os conteúdos trabalhados em sala a
realidade dos discentes, fator positivo, que proporciona ao público um maior aprendizado.
Um estudo mais aprofundado e com um maior números de sujeitos participantes se faz
necessário, para que, aliado a esse estudo se realize um trabalho de mobilização e reflexão no
tocante ao currículo trabalhado na Instituição.
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RESUMO
bases muitas vezes são confusas e o discente nem sempre
A interdisciplinaridade relaciona dois ou mais conteúdos consegue compreender de forma clara como por
e/ou áreas, neste artigo usa‐se a Matemática e a exemplo um ácido de pKa = 1x10‐7 tem pH = 7. Devido ao
Química, duas áreas distintas, sendo uma ciência exata e avanço dos recursos tecnológicos os cálculos que são
a outra ciência da natureza. Este artigo relaciona essas feitos para chegar a esse resultado utilizam calculadoras
duas matérias, mostrando como pode‐se aplicar e o discente acaba não estudando um conceito
conhecimentos matemáticos na Química. É importante fundamental para entender a forças de ácidos e bases,
ressaltar que o fato de se relacionar conteúdos distintos que é o logaritmo. Este trabalho apresenta de forma
não se caracteriza como sendo interdisciplinaridade se o sucinta a importância de estudo do logaritmo e mostra de
discente não entender a origem e a relação entre esses forma simplificado como esses cálculos podem ser feitos
conteúdos, ao relaciona‐los, o discente não deve apenas sem complicações e com isso o discente estaria
compreender, mas também, encontrar e/ou propor trabalhando áreas distintas, conceitos distintos e
meios para a sua aplicação lógica. Este artigo, aborda o aplicando isso a um único conteúdo, dando um
conteúdo logaritmo, relacionando ele com os conceitos verdadeiro sentido ao conceito de interdisciplinaridade.
de pH e pOH. As constantes de dissociação de ácidos e
PALAVRAS‐CHAVE: Logaritmo, ácidos, bases, interdisciplinaridade.

MEDIATIONS BETWEEN MATHEMATICS AND CHEMISTRY: THE USE OF PROPOSALS FOR A
BETTER LEARNING logarithms CHEMISTRY ABSTRACT
Interdisciplinarity relates two or more content areas and
/or in this article uses to mathematics and chemistry , two
distinct areas, one being the exact sciences and other
natural sciences . This article relates these two subjects ,
showing how one can apply mathematical knowledge in
Chemistry . Importantly, the fact of relating different
content is not characterized as interdisciplinary if the
student does not understand the origin and the
relationship between these contents , to relate them , the
student must not only understand, but also , find and / or
propose means for its application logic . This article
discusses the logarithm content , relating it to the
concepts of pH and pOH . The dissociation constants of
acids and bases are often confused and students do not

always get a clear understanding of eg an acid of pKa =
1x10‐7 has pH = 7 . Due to the advancement of
technological resources calculations that are made to get
this result using calculators, and not just studying a
student to understand the fundamental forces of acids
and bases which is the logarithm concept . This paper
presents briefly the importance of the study of logarithm
and simplified form shows how these calculations can be
done without complications and that the student would
be working different areas , different concepts , and
applying it to a single content, giving a real sense of
concept of interdisciplinarity .

KEY‐WORDS: Logarithm, acids, bases, interdisciplinary.
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MEDIAÇÕES ENTRE MATEMÁTICA E QUÍMICA: PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE
LOGARITMOS PARA UM MELHOR APRENDIZADO DE QUÍMICA.
INTRODUÇÃO
Atualmente a teoria dos logaritmos, desenvolvida por John Napier, é vastamente utilizada
nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Na Química, por exemplo, pode‐se observar
que o processo de decaimento radioativo de certas substâncias, obedece a uma curva logarítmica
(Zill e Cullen, 2003). De acordo com Soares (2011), os alunos do nível médio avançam ao nível
superior sem se dar conta da importância histórica da teoria dos logaritmos e funções
exponenciais, bem como sua importância na resolução de situações problema do cotidiano, como
o cálculo da intensidade do som por exemplo. Devida sua importância histórica, e sua importância
científica atual, é preocupante que alunos do nível médio não tenham total compreensão desta
teoria. E sua relação intrínseca com relação as outras disciplinas.
Soares (2011) aponta para à importância da vivência interdisciplinar, em contrapartida ao
saber Bancário descrito por Bachelard, afim de que o alunado tenha em mente não uma ciência
fragmentada e desarmônica, mas um saber integrado e instigador, que estimule o raciocínio lógico.
Porém, Ferreira e Bisognin (2007) afirmam que muitos alunos saem do Ensino Médio sem entender
e nem sequer relacionar o estudo dos logaritmos com aplicações práticas conhecidas.
De forma intrínseca, a interdisciplinaridade permite superar o déficit que as dissociações
adquiridas pelas experiências escolares impõem aos aprendizes, além de trazer a possibilidade de
uma maior contextualização com a realidade social. A interdisciplinaridade é condição necessária
para o estudo dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e científicos atuais, reais e complexos
por natureza. Ela deve emergir da realidade, associada aos problemas cotidianos e atuais, que
podem ser de âmbito geral ou fazer parte do universo particular de uma escola, região ou
comunidade (BRASIL, 2002, p. 25).
Segundo MENDES, (2009) apud Soares (2011) a educação matemática caracteriza‐se de
uma atividade pluri e interdisciplinar. O caráter interdisciplinar da matemática fica explícito
quando se analisa sua relação direta com outras disciplinas principalmente com as ciências, relação
esta, que passou a ser tratada de forma ainda mais estreita no Brasil, com a nova lei de diretrizes
e bases da educação (LDB), com a qual, o MEC esboçou uma revolução educacional no país, no que
diz respeito ao currículo nacional do ensino médio, na nova lei, apresenta papeis de destaque
termos como interdisciplinaridade, integração, formação geral entre outros. Nesta perspectiva,
Ricardo e Zylberstajn, afirmam que:
“Conforme esses documentos (LDB, DCNEM e PCN), o ensino deixa de ser
centrado unicamente no conhecimento e passa a ser orientado pela
construção de competências e habilidades, articuladas nas áreas de
representação e comunicação, investigação e compreensão, e
contextualização sociocultural, tendo como eixos norteadores a
interdisciplinaridade e a própria contextualização. Para facilitar o trabalho
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em uma perspectiva interdisciplinar, as disciplinas que têm objetos de
ensino comuns foram agrupadas em três áreas de conhecimento e suas
respectivas tecnologias: linguagens e códigos; ciências da natureza e
Matemática e ciências humanas.” Cad. Brás. Ens. Fís., v. 19, n.3: p.351‐370,
dez. 2002.
Porém o fato de estar assegurado em lei não garante que haverá de fato essa
interdisciplinaridade na prática pedagógica, na verdade, como afirma Guerra e Freitas (1998) “o
Brasil sempre viveu um dilema entre a formação técnica (formação para o trabalho) e a generalista
(humanista e propedêutica).” Tornando‐se difícil a inserção de uma interdisciplinaridade mesmo
nas áreas mais científicas, neste ponto eles afirmam haver uma fragmentação das disciplinas que
são tratadas isoladamente, o que produz nos estudantes a falsa impressão de que o conhecimento
e o próprio mundo são fragmentados. Tal visão implica numa formação que acaba sendo, na
realidade, uma deformação.
Por isso faz‐se importante à busca da interdisciplinaridade, pois ao buscar um saber mais
integrado e livre, conforme afirma Fazenda (2007) a interdisciplinaridade conduz a uma
metamorfose que pode alterar completamente o curso dos fatos em educação. O que acarretaria
um melhor aproveitamento das diversas disciplinas do núcleo de ciências da natureza e
matemática, por parte do discente.
“A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto
de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção.
Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas,
professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo
que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar,
talvez vários” (BRASIL, 2002, p. 88‐89, grifo do autor).
Neste contexto, observa‐se a importância de práticas que favoreçam a interdisciplinaridade
como sendo de acordo com Michaud (1972) apud Fazenda (1992) a interação existente entre duas
ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua
dos conceitos. Esta interação é de suma importância, para o processo de ensino‐aprendizagem,
principalmente no que se refere a uma teoria tão ampla como os logaritmos. Daí a importância de
buscar novas metodologias e ferramentas pedagógicas que favoreçam essa interdisciplinaridade.
Neste trabalho, serão abordados temas que possibilitem a interdisciplinaridade entre a
Química e a Matemática, através dos logaritmos bem como a importância histórica e atual desta
teoria.
UM BREVE HISTÓRICO DOS LOGARITMOS
No fim do século XVI, na Europa, o desenvolvimento da astronomia e da navegação exigia
cálculos aritméticos muito complexos para a época. Naquele período, muitos estudos sobre a
trigonometria estavam sendo realizados. Entre esses estudos havia um método denominado
“prostaférese” e consistia em transformar multiplicação em adição por meio de relações
trigonométricas, possibilitando a simplificação de cálculos.
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Conforme afirma Lima (1991), uma das desvantagens do método prostaférese é a
dificuldade em aplicá‐lo para produtos de três ou mais fatores, potências e raízes. Essas operações
eram frequentes no trabalho de astrônomos e navegadores. Por isso, era constante o desafio em
desenvolver ferramentas matemáticas que pudessem ajudar nessas tarefas.
John Napier (1550‐1617) foi um nobre teólogo escocês que não era matemático
profissional, mas tinha a Matemática como lazer. Seu interesse era por alguns aspectos da
computação e trigonometria, especialmente em estudos relacionados à simplificação de cálculos.
Segundo Boyer (2004, p. 214‐216), Napier tinha dedicado anos às suas tábuas de logaritmos com
o objetivo de simplificar as operações, em especial de produtos e quocientes e, com isso, sentiu‐
se encorajado a publicá‐las, o que ocorreu em 1614.
Após um ano da publicação das tábuas de logaritmos, Henry Briggs (1561‐1631), professor
de Geometria do Colégio Gresham, em Londres, visitou Napier na Escócia para sugerir algumas
modificações em seu método. Em 1624, Briggs publicou a intitulada Arithmetica Logarithmica, que
consistia de uma tabela de logaritmos decimais dos números de 1 a 20.000 e de 90.000 a 100.000,
com quatorze casas decimais.
Segundo Boyer (1996, p.215), “trabalhos com logaritmos podiam a partir daí ser realizados
exatamente como hoje, pois para as tabelas de Briggs todas as leis usuais sobre logaritmos se
aplicavam”.
A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA DOS LOGARITMOS.
É notável a importância dos logaritmos no desenvolvimento da matemática. Costa (2011)
em sua dissertação de mestrado mostra vários aspectos históricos desse desenvolvimento,
buscando os matemáticos que participaram deste, bem como sua contribuição para tal. Seu
orientador o Professor Dr Iram Abreu Mendes descreve no seu livro A matemática no século de
Andrea Palladio (2008), a importância deste para o desenvolvimento da astronomia e da
navegação, impulsionando o crescimento econômico da Europa do século XVII e posteriores.
Segundo ele os logaritmos transformaram o meio social e intelectual da época além de ter uma
importância significativa para o avanço das ciências (MENDES, 2008).
É evidente que hoje torna‐se inviável o uso das tabuas de logaritmos, com o advento da
computação, a produção de calculadoras portáteis com desempenhos cada vez melhores e mais
acessíveis. Isso está gerando uma fragmentação do conceito de logaritmo, que é visto como
improdutivo pelos alunos do ensino médio, porém a sua importância histórica não pode ser
esquecida, é inegável que os logaritmos contribuíram significativamente para que o mundo seja
posto da maneira como é hoje. Além disto, muitos fenômenos sociais e naturais podem ser
descritos, e interpretados por modelagens matemáticas envolvendo os logaritmos (SOARES, 2011),
como o crescimento populacional, a cronologia por carbono 14 e muitas outras (MORAIS, 2011).
APLICAÇÃO DOS LOGARITMOS NA ATUALIDADE.
Morais (2011) mostra algumas aplicações práticas dos logaritmos na cronologia por
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carbono‐14 e curvas de crescimento e decaimento, Soares (2011) mostra várias outras aplicações
desta, em vários setores do conhecimento humano. Neste trabalho foram propostas algumas
aplicações que podem gerar uma prática interdisciplinar entre Matemática e as demais disciplinas,
com base em alguns livros didáticos do ensino médio. Vale salientar que este trabalho apenas
propõe uma nova metodologia ao abordar conteúdos que utilizem logaritmos, mas ainda não
aplicamos tal metodologia com alunos.
RESULTADOS
1. Escala de pH e de pOH
Analisando alguns livros didáticos de Química do segundo ano, é possível encontrar de
forma detalhada o processo pelo qual se mede o pH (potencial Hidrogeniônico) ou pOH (potencial
Hidroxiliônico) de uma solução.
Feltre (2004) explica que a água pura passa pelo processo de ionização gerando íons H3O+
e OH‐, entrando num estado conhecido como equilíbrio Iônico de acordo com a equação a seguir.
OH- + H3O+

2H2O

Equação (1)

É sabido experimentalmente, e na literatura, que a concentração de H2O tem variação
desprezível sendo seu grau de ionização α igual a 1,81. 10‐9, e as concentrações de OH‐ e H+ (a partir
de agora usaremos H+ ao invés de H3O+ por ser o mais comum nos livros didáticos) são iguais. A
constante de ionização a 25°C desse equilíbrio e dado pela seguinte expressão:
,

.

Equação (2)

Considerado que a concentração de água sofre uma alteração desprezível e fica em torno
de 55,5 mol/L podemos então concluir que ela é constante e fazer o seguinte arranjo:
K.[H2O] = 1,81 . 10-16 . 55,5 = [OH-][H+] = 1,0 . 10-14 Equação (3)
Isso equivale dizer que:
[OH-] = [H+] = 10-7

Equação (4)

O Bioquímico dinamarquês Soren Peter Lauritz Sorensen (1868‐1939), pensando em
facilitar os seus cálculos sobre a qualidade da cerveja, e levando em conta que os cálculos com
expoente negativos nem sempre são cômodos, propôs a definição de pH que conhecemos hoje,
pH = -log[H+]

Equação (5)

pOH = -log [OH-]

Equação (6)

A figura 1 traz alguns exemplos para essa definição.
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Figura 1: exemplos dos cálculos de pH e pOH. Fonte: Usberco e Salvador (2005)
Dessa forma, em um meio neutro teremos pH=7 e pOH=7 se o pH aumenta, aumentamos
o caráter básico da solução, se ele diminui, é o caráter ácido que aumenta. O livro de Usberco e
Salvador (2005) do ensino médio traz uma escala de pH conforme a figura a baixo.

Figura 2: Relação entre a concentração de íons e o pH e pOH de uma solução. Fonte:
Usberco e Salvador (2005)
Esta escala mostra a relação entre pH e as concentrações de H+ e OH‐, além do pH
de algumas substâncias de uso cotidiano.
Esses cálculos são mostrados em todos os livros de ensino médio de Química
pesquisados, na unidade referente à Físico‐Química. E é uma boa amostra de como os logaritmos
podem ser trabalhados de forma interdisciplinar, de forma a instigar a investigação do aluno sobre
essa teoria, visto que a medição do pH é de extrema valia na produção agrícola, na medicina, e até
mesmo para criação de peixes, além de muitas outras aplicações que estão diretamente
relacionadas ao dia‐a‐dia dos discentes (PERUZZO e CANTO, 2010).
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Conclusão
É notório a importância da interdisciplinaridade, de não apenas depositar no aluno o
conteúdo sem fazer demais relações tanto com outras disciplinas como também com o cotidiano
do aluno. É vital a busca por meios que simplifiquem o processo de ensino, buscando resultados
cada vez mais satisfatórios, entretanto sem baratear o ensino. O estudo de logaritmo aplicando
aos conceitos de ácido e bases é uma estratégia de ensino que envolvendo interdisciplinaridade e
que o docente pode utilizar, afim de facilitar a interpretação desse conteúdo.
As escalas de pH estão diretamente ligadas a logaritmo. Muitas vezes não se aplica a
interdisciplinaridade pelo fato de se “achar” que o discente não entenderá facilmente, devido ao
“preconceito” que existe entre ciências exatas e da terra, onde o discente na maioria das vezes
julga tanto a Matemática como a Química, ciências que de difícil compreensão. Usar o conceito de
logaritmo sem que o discente possa relaciona‐lo com nada que conheça, de fato pode ser difícil, o
aluno passa a questionar o porquê de estudar um conteúdo que “não serve pra nada”, isso causa
um desinteresse tanto pela matéria estudada, como para o conteúdo específico. É importante o
professor encontre métodos para aplicar os conceitos que são usados em sala de aula,
independente de ser por meio da interdisciplinaridade e/ou contextualização.
Por fim, o discente só passará a explorar o conhecimento, quando este, for lhe passado com
algum fundamento e aplicação para a sua vida cotidiana. Como foi apresentado no desenvolver
desse trabalho, a junção de dois conteúdos que são julgados de difícil compreensão pode acabar
facilitando a aprendizagem e compreensão, e assim não deixar o discente dependente unicamente
de recursos tecnológicos para a resolução de um problema simples.
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RESUMO
Este artigo aborda a complexidade das interações e
relações entre docentes integrantes de uma
coordenação de curso do Instituto Federal de Alagoas –
IFAL. As análises etnográficas – etnoanálises – aqui
apresentadas integram o conjunto de dados coletados
em pesquisa de campo durante o desenvolvimento de
pesquisa qualitativa de Doutorado em Educação,
realizada no âmbito do Programa de Pós‐Graduação em
Educação da Faculdade de Educação da Universidade
Federal da Bahia. A pesquisa procurou compreender
como os professores da Educação Profissional e
Tecnológica mobilizam seus saberes e desenvolvem
atitudes ético‐formativas em seu espaço e tempo como
docentes. No entanto, outras questões surgiram deste
objetivo. O tema deste artigo é um deles, porque a

pesquisa foi desenvolvida por meio do método
etnográfico e vários dispositivos para a produção de
dados foram utilizados como entrevistas biográficas e
etnográficos. As etnoanálises apresentadas neste artigo
envolvem as relações e interações do cotidiano dos
professores. Através de seus percursos específicos, eles
religam sentidos e significados do vivido. Este cenário
permite a compreensão dos atos e atitudes dos
docentes em situação de trabalho enquanto apresentam
múltiplas experiências que participam de sua
autoheteroformação.

PALAVRAS‐CHAVE: Complexidade, Interações, Relações, Docentes, Educação Profissional

THE COMPLEXITY OF TEACHING INTERACTIONS AND RELATIONSHIPS IN THE
VOCATIONAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

ABSTRACT
This article discusses the complexity of the interactions
and
relationships
between
faculty
members
coordinating a course at the Federal Institute of Alagoas
– IFAL. The ethnographic analyses – etnoanálises –
presented here integrate the set of data collected in
field study during development of qualitative research
of Doctorate in Education, held in the framework of the
Postgraduate Program of Education in the Faculty of
Education of the Federal University of Bahia. The
research sought to understand how teachers of the
Vocational and Technological Education mobilize their
knowledge and develop ethical and formative attitudes

in his space and time as teachers. However, other issues
have arisen of this aim. The theme of this article is one
of them, because the research was developed through
the ethnographic method and multiple devices for data
production were used as biographical and ethnographic
interviews. The etnoanálises presented in this article
involve the relationships and interactions of everyday
life for teachers. Through their specific routes, they
reconnect meanings of lived. This scenario enables the
understanding of the acts and attitudes of the teachers
in work situations while presenting multiple experiences
that participate in its self‐hetero‐formation.

KEY‐WORDS: Complexity, Interactions, Relationships, Teachers, Technological Education
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A COMPLEXIDADE DAS INTERAÇÕES E RELAÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA – EPT
Introdução
Dialogar sobre a atividade docente na EPT remete‐nos, primeiramente, à estrutura
hierárquica que impera nas instituições. São Diretorias, Departamentos, Coordenações,
Coordenadorias, divididas e organizadas em cargos e funções, que demonstram a hierarquia e
burocratização do serviço público. Acrescente‐se que uma instituição de educação profissional e
tecnológica aglomera predominantemente a “marca” de instituição formadora de natureza
técnica, o que gera uma vinculação às estruturas também hierarquizadas do mercado, indústrias
e empresas pautadas, ainda, em um processo produtivo bastante fragmentado.
É difícil conviver em uma instituição em que as coordenações de curso, por exemplo,
apresentam internamente uma estrutura própria, trabalham independentemente, com pouca
interação com as outras coordenações e, consequentemente, com pouca troca de conhecimento,
inclusive, entre professores de diferentes coordenações. As reuniões de coordenação são em
separado, ocorrem geralmente no mesmo dia e hora, o que torna qualquer iniciativa de
interação que cause uma ruptura com o habitus1, no mínimo, objeto de apreciação de todos, pois
fugirá do “normal”.
Nesse sentido, a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFs, ao
contrário do que apregoa o Ministério da Educação – MEC, não trouxe efetivamente uma nova
identidade, pois há um ethos institucional que estabelece uma raiz e uma referência primeira
vinculada ao ensino técnico que mantém uma cultura na qual este ainda é visto, por muitos,
como mote para o ensino no instituto, tornando‐se complexa a destinação dos IFs como
instituição multicampi, pluricurricular, multicursos (básicos, técnicos, tecnológicos, bacharelados,
licenciaturas, além de pós‐graduações).
Como exemplo, citamos os Cursos Superiores de Tecnologia que são realidade nessas
instituições. Contudo, sofrem diante das pressões das políticas públicas imediatistas e mutantes
em face do mercado e das necessidades empresariais, pois não conseguem estabelecer seu elo
formador de instrumento de produção de saberes, aplicados ao desenvolvimento de novas
tecnologias, que possam trazer alavancagem social em ritmo mais dinâmico para as necessidades
sociais. Esses cursos acabam sendo socialmente, ainda, diferentes por serem de “curta duração”.

1
Habitus, aqui, no sentido de Bourdieu (2004), quando este analisa a ideia de campo; são mediações, as pontes que
levam os agentes sociais a resistir, a se opor às forças do campo. Contudo, podemos afirmar também que os agentes
sociais podem gerar lutas e disputas dentro do campo que mudem a legitimidade do sistema de alianças e poder
interno existente. Além disso, como afirmam Nogueira e Nogueira (2009, p. 25) “O argumento de Bourdieu é o de
que cada sujeito, em função de sua posição nas estruturas sociais, vivenciaria uma série característica de
experiências que estruturariam internamente sua subjetividade, constituindo uma espécie de ‘matriz de percepções
e apreciações’ que orientaria, estruturaria suas ações em todas as situações subsequentes. Essa matriz, ou seja, o
habitus, não corresponderia, no entanto, [...] a um conjunto inflexível de regras de comportamento a ser
indefinidamente seguidas pelo sujeito [...]. O habitus seria formado por um sistema de disposições gerais que
precisariam ser adaptadas pelo sujeito a cada conjuntura específica de ação”. O habitus, seria, assim, um elo
articulador entre três dimensões: a estrutura de posições objetivas, a subjetividade dos indivíduos e as situações
concretas de ação (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009).
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Por outro lado, há uma resistência muito grande ao surgimento de novas propostas que
alterem as zonas de conforto dos docentes. Isso porque muitos já estão, há tempos, ministrando
disciplinas específicas dos currículos dos cursos, os quais, na sua grande maioria, são os mesmos
há décadas. O empoderamento disciplinar causa estranheza, medo de mudança, desafio
constante para o cotidiano institucional e para o espaço microinstitucional, como é o caso das
coordenações de curso.
Outro aspecto, que é o reverso da moeda, é que há uma submissão institucional aos
ditames governamentais e a ausência de uma criticidade em nível de gestão. Tal atitude gera um
distanciamento de pretensões e investimentos mais diretamente articulados com as demandas
de formação e de melhorias de infraestruturas para os cursos. Há muitos projetos e iniciativas
dos gestores quanto a reformas e melhorias de instalações; mas questões específicas de cada
curso muitas vezes não fazem parte de uma pauta mais dialogada entre estes e os docentes.
Este artigo estabelece um diálogo sobre essas problemáticas do cotidiano docente que
demonstram a complexidade das interações e relações dos professores da EPT.
Materiais e Métodos
Este artigo tem por base a abordagem existencial da formação docente e é tecido a partir
de dados de campo produzidos em estudo já concluído2 (OLIVEIRA SANTOS, 2012) que embasa a
construção teórica deste texto e tem na análise de conteúdo de narrativas, fatos e episódios
observados no decorrer da própria pesquisa. As diferentes experiências que neste momento
permitem compreender a complexidade das interações e relações no cotidiano dos docentes da
EPT foram metodologicamente dialogadas em entrevistas biográficas ou etnográficas,
dispositivos utilizados na etnografia desenvolvida com um grupo de professores do IFAL.
Como afirma Minayo (2008, p. 68) “[...] a inter‐relação, que contempla o afetivo, o
existencial, o contexto do dia‐a‐dia, as experiências e a linguagem do senso comum no ato da
entrevista é condição sine qua non do êxito da pesquisa qualitativa”.
Assim, a entrevista torna‐se um “[...] momento de organização de ideias e de construção de
um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o caráter de recorte da experiência e
reafirma a situação de interação como geradora de um discurso particularizado”. É um processo
interativo e complexo e que tem um caráter íntimo, singular e reflexivo, que permite um “[...]
intercâmbio contínuo entre significados e o sistema de crenças e valores, perpassados pelas
emoções e sentimentos dos protagonistas” (SZYMANSKI, 2008, p. 14).
Esse dispositivo das entrevistas foi realizado na pesquisa em dois momentos. O primeiro
momento foi de entrevista biográfica, que procurou a itinerância de formação dos professores,
desde a educação básica; seus percursos profissional e institucional, incluindo seu percurso como
professor na sua Coordenação de Lotação.
O segundo momento foi de entrevista etnográfica, na qual foram incluídos episódios vividos
pelos professores para diálogo e aprofundamento de questões identificadas na observação de
2
Pesquisa doutoral intitulada Itinerâncias Rizoéticas: saberes e formação docente na Educação Profissional e
Tecnológica – EPT, desenvolvida no Programa de Pós‐Graduação em Educação da Faculdade de Educação – Faced, da
Universidade Federal da Bahia – UFBA (2009‐2012).
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campo e que não estavam claras para a pesquisadora.
As entrevistas realizadas em 2011 (biográfica e etnográfica juntas) duraram em média 4
horas e 15 minutos em 10 (dez) dias de encontros com os 6 sujeitos, com total aproximado de 34
horas de diálogos (gravados e filmados). Os locais das entrevistas foram indicados pelos
professores voluntários da pesquisa. O material coletado constitui‐se em um acervo bastante
diversificado e potencialmente rico para a continuidade de estudos e pesquisas sobre a formação
dos professores da EPT.
Resultados e Discussão
Fazer parte de um grupo docente em institutos federais requer muito mais que
conhecimento técnico especializado, saber pedagógico aplicado ou licenciatura específica em
EPT; requer, sobretudo, capacidade para trabalhar com a complexidade que a própria formação
para o trabalho exige na atualidade e que desafia o formador a olhar primeiramente para si, para
seu percurso profissional, experiências de trabalho e de construção de saberes que podem,
acima de tudo, constituir a criação de novos saberes, integrados a necessidades formativas do
outro que ainda conhecerá uma profissão.
Por exemplo, a etnoanálise3 da professora abaixo transcrita, ilustra essa relação que
perpassa a preocupação docente com a formação profissional, demandando atitudes de cuidado
na formação do outro:
E a outra atitude é assim, por mais que eu queira, eu não consigo me dissociar dos
alunos. E aí, como é que esses meninos vão ficar? Porque eu acompanho o quadro dos
outros cursos... E eu fico olhando e, gente, vocês não param para ver o que estão
fazendo com esses alunos na hora em que os cursos são fechados, na hora em que esses
cursos não têm o reconhecimento, ou quando um reconhecimento sai baixo, Vocês
estão fazendo o que com a vida profissional desses alunos? E isso teve a ver com um
fato: logo no início da minha carreira de arquiteta eu fui fazer uma escola, um projeto de
uma escola, e era para um padre, e ele disse: Você tem noção do que seria esse espaço‐
escola para a vida desses meninos? E eu: Como assim? Isso vai ficar registrado na
memória deles, como foi, tudo vai ficar registrado, pense na sua infância. E logo depois
eu comecei a entrar aqui, então, na época que ele falou isso e eu falei, valeu... E quando
eu comecei a dar aula aqui e eu entrei no auditório e ele estava lotado e os nossos
alunos estavam ouvindo e eu estava junto com o Prof. Homem na hora e eu parei e
disse: Prof. Homem, nós somos responsáveis pela vida profissional desses alunos, [...] se
eu sou uma professora irresponsável, por não passar informações, por passar
informações erradas, eu vou estar formando um profissional com que qualidade? Então,
Adriana, do mesmo jeito, eu ainda hoje olho para os meus alunos, e se eles se atolarem
por eles, problema deles, mas se eles se atolarem porque eu não dei a informação que
era necessária, porque eu dei a informação errada, eu comprometi essa escolha... Sabe,
então, sabe aquele processo borboleta que o pessoal fala, né? Tipo assim: uma atitude
aqui sua vai desencadear um monte de coisas boas ou ruins, exatamente isso. Então eu
me sinto responsável todas as vezes que acontecem determinadas situações, que eu
posso ser um elemento motivador ou eu posso destruir a carreira dessas pessoas, e isso
3
Etno, aqui, é inflexão que vai densificar/nutrir a formação no sentido de reforçar o caráter irremediavelmente
experiencial (MACEDO, 2012). Assim, os sujeitos realizam a partir de seu cotidiano, onde pensam com suas
aprendizagens e experiências, etnoanálises.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

me torna responsável por elas [...] (OLIVEIRA SANTOS, 2012, p. 207‐208 ‐ Profa.
Jabuticabeira, entrevista etnográfica, dia 21/11/2011, transcrição, p. 2).

Já na etnoanálise docente abaixo a complexidade envolvida é a oferta de um Curso
Superior de Tecnologia e seu andamento após 10 anos, pontos positivos e negativos:
Olha, eu acho que pra dar certo eu acho que assim, participar do grupo de pesquisa com
as meninas, com Profa. Espada de São Jorge, com Profa. X, com Profa. Y, a gente faz
parte desse grupo de pesquisa, então assim, eu ver o desempenho das alunas, o
conhecimento que elas adquiriram a partir... [...] inclusive uma orientanda minha vai dar
uma palestra agora nos 10 anos sobre a experiência dela no grupo de pesquisa, porque
até no próprio Connepi no ano passado, que foi aqui em Maceió, eu achei muito
interessante, porque no final ela falou assim: pessoal, quem puder participar de uma
pesquisa de um grupo de pesquisa acadêmico [...] e todo mundo ficou assim... ah eu
quero, e realmente ela foi apresentar um trabalho nosso em Bauru, num FBDS, e assim
muito elogiada, e ela assim, se viu em uma situação mesmo acadêmica que muitos
alunos lá não se sentem, [...] e ela viu que realmente ela estava num curso, né? Tava
dentro de pesquisa, tava contribuindo com a ciência, e que ela estava em uma situação
respeitosa de produção de conhecimento. Enquanto outros usam o curso como uma
extensão de casa, não vê a magnitude, assim, a experiência dela comigo, com o grupo, a
empolgação dela foi assim uma experiência muito positiva [...].
Negativo... assim, que eu acho do grupo em si, só essa questão mesmo de falta de
diálogo. Outra coisa assim bastante positiva, a gente vê assim alguns alunos ingressando
no mercado de trabalho, alguns alunos nossos que também entraram no mestrado, tem
um aluno que entrou no DEA, que é de arquitetura, ele entrou numa área que não é a
dele, é... onde o Design está integrado, muito positivo. Agora, uma coisa negativa que eu
acho realmente e agora lembrei, é que... eu não sei se é devido a isso mesmo, mas
devido... conclusão minha... devido a essa malemolência muitos não fazem o TCC e
muitos não se formam; é como se eles não vissem a academia como ela é [...] quando
eles saem das aulas, eles relaxam totalmente e ficam 2, 3 anos, e vamos pessoal, e fica e
desaparece e daqui a 6 meses volta e você não se desliga. Então eu acho que o ponto
negativo é que muitos alunos efetivamente não se formam, até por causa, tem também
uma situação... o mercado de trabalho abraça ele e quando eles se veem no mercado de
trabalho ganhando, sem ter terminado ainda, mas estão dentro desse mercado, então...
também acontece deles se acomodarem e não terminam, às vezes de 10, 15 alunos, 1 se
forma e olhe lá, às vezes 3 a 4 turmas, 2 se formam, quando você junta o bolo de todos
os que passaram, eles não terminam, não se formam. E outra situação em si, o próprio
mercado faz com que alguns deles busquem agregar o curso de Design um outro curso
que eu digo assim, busquem agregar arquitetura, vão fazer arquitetura se graduam como
arquitetura e pronto, mas fica uma lacuna, [...] eu não sei dizer o porquê, eu estou
dizendo algumas situações, mas eu não tenho como lhe dar a certeza, mas um dos
pontos negativos é esse, muitos alunos não se formam e aí é complicado (OLIVEIRA
SANTOS, 2012, p. 211 ‐ Profa. Rio, entrevista biográfica, 21/10/2011, transcrição, p. 11‐
12).

Tecer junto. Um olhar bem racional vai quantificar a complexidade em virtude de sua
característica de tecer junto; então, quanto mais relações, mais complexidade. Contudo, o tecer
junto é auto‐eco‐organizado (MORIN, 2007), é um estar junto em jogo contínuo, pois a todo
momento, inter‐retro‐ações estão a tecer novas conexões, sejam solidárias ou contraditórias.
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A incerteza também marca a complexidade que “coloca o paradoxo do uno e do múltiplo”.
Assim, “[...] A dificuldade do pensamento complexo é que ele deve enfrentar o emaranhado (o
jogo infinito das inter‐retroações, a solidariedade dos fenômenos entre eles, a bruma, a
incerteza, a contradição) [...]” (MORIN, 2007, p. 13; 14, respectivamente).
Nas relações de interação dos professores pesquisados, tensões, diferenças, atitudes, fatos,
acontecimentos, conflitos foram observados em campo, e trouxeram a complexidade do
cotidiano docente na EPT à condição de complexidade exposta. Nesse sentido, o olhar
qualificante do que apreendemos, mesmo que intuitivamente em alguns momentos, valora o
sujeito, aqui implicado e participante do processo criativo da tese, que procurou não mantê‐lo
preso ao isolamento científico.
Aqui, sujeito, objeto e ética formam um emaranhado tecido por meio de várias
compreensões, repleto de conexões, sinapses, nas quais o sujeito traz suas dobras, suas
perturbações. “O sujeito e o objeto aparecem assim como as duas emergências últimas
inseparáveis da relação sistema auto‐organizador/ecossistema” (MORIN, 2007, p. 39).
O sujeito emerge ao mesmo tempo que o mundo [...] Ele emerge, sobretudo, a partir da
auto‐organização, onde autonomia, individualidade, complexidade, incerteza,
ambiguidade tornam‐se caracteres próprios ao objeto. Onde, sobretudo, o termo “auto”
traz em si a raiz da subjetividade.
Desde então, pode‐se conceber, sem que haja um fosso epistêmico intransponível, que a
auto‐referência desemboque na consciência de si, que a reflexividade desemboque na
reflexão, em resumo, que apareçam “sistemas” dotados de uma capacidade tão alta de
auto‐organização que produzam uma misteriosa qualidade chamada consciência de si
(consciousness or self‐awareness) (MORIN, 2007, p. 38).

O vivido é intenso e é reflexo também do turbilhão de sentimentos, sentidos e significados
que os sujeitos, naquele momento, em um tempo certo, que é o tempo da observação, da
entrevista, da conversa informal, da reunião, experienciam a sua reflexividade em narrativas que,
apesar de um caminho, desviam‐se ou duplicam‐se em outros percursos.
Conclusão
As narrativas dos sujeitos, mesmo que façam referência a um mesmo episódio trazido para
o diálogo da entrevista etnográfica, revelam as singularidades que cada um considerou para
interpretar o vivido.
As narrativas transcritas a partir de episódios que foram dialogados nas entrevistas
etnográficas, escolhidos em virtude das inter‐relações que se estabeleciam entre as
complexidades que fazem parte do cotidiano dos docentes da EPT e que foram observados no
decorrer da etnografia, destacam as relações dos sujeitos com a instituição; com os colegas, no
refletir o sentido de grupo; entre outros.
As etnoanálises dos professores sobre os momentos e relações que os implicam no grupo
compõem um enredo rizoético (OLIVEIRA SANTOS, 2012) que envolve o pensar em si, o pensar
no outro e o pensar nos outros, pois nenhum episódio é fruto de um uno incomunicável, mas
antes, é a multiplicidade da diversidade que abastece o cotidiano dos professores da EPT:
pressões administrativas em relação a horários; distribuição de alta carga horária (de 6 semestres
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de curso) para um número reduzido de docentes; período de greve em que o grupo se dividiu
entre os que aderiram e os que não aderiram; institucionalmente, momento de mudanças, mas
poucas ações concretas para a melhoria do curso; o ensino como meta significando apenas
quantidade de horas‐aula; pesquisa sem conexão com o ensino, entre outros.
Além das complexidades do humano, emergiram em campo raízes de quando o olhar tem
que ser para o sujeito e sua vida pessoal, sem técnica nem lei que lhe deem guarida; uma ética
do respeito ao outro e ao direito de ser feliz se sobrepõe ou impõe ao outro o refletir sobre que:
quem sabe, um dia, não serei eu a conseguir lutar por um desejo.
A complexidade das interações e relações dos docentes da EPT exige que outros iniciem
percursos que possibilitem encontros com as itinerâncias que aqui exemplificamos com o revelar
do fenômeno inspirador da pesquisa.
Contudo, no compreender dos saberes e da formação docente os outros nem sempre são o
que parecem ser: especialistas do conhecimento de profissionais que se formam de caminhar a
caminhar, em aprendizagens conectadas com o que experienciam na prática profissional, na
docência, na vivência de relações de diferença e de diferentes contextos.
Por isso, a sensibilidade para perceber que ligar é elaborar a mais bela renda, na tentativa
de tecer um olhar sobre a ética vivida subjetivamente. Assim, “Todo olhar sobre a ética deve
perceber que o ato moral é um ato individual de religação; religação com um outro, religação
com uma comunidade, religação com uma sociedade e, no limite, religação com a espécie
humana” (MORIN, 2005, p. 21, itálicos do autor).
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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar as mudanças
educacionais que ocorreram durante a ditadura militar
(1964 a 1985), compreendendo o sancionamento da Lei
nº 5.540/68, lei da reforma universitária, bem como as
suas aplicabilidades no Ensino Superior do país. Sendo
resultado da disciplina Fundamentos Históricos e
Filosóficos da Educação e encontrando‐se organizado
em dois momentos: contexto da política educacional:
aspectos históricos da ditadura militar, em que é
contextualizado o âmbito sociopolítico e econômico da
promulgação da Lei nº 5.540/68; posteriormente, avalia‐
se reflexivamente a Reforma Universitária de 1968.
Observamos que as universidades no Brasil cresceram
nesse período muito mais em quantidade, além do que

os alunos oriundos da rede pública tinham uma maior
dificuldade em ingressar no ensino superior, tendo em
vista que eles não possuíam uma boa base educacional.
O principal objetivo dessa reforma não foi o de educar
para uma vida em sociedade, mas criar uma mão de
obra para suprir as necessidades do mercado de
trabalho, todavia as universidades não pode tão
somente formar profissionais, mas também formar
cidadãos críticos e atuantes, frente as mudanças
necessárias para a sociedade. Portanto, a Lei nº
5.540/68 que visava a reforma universitária, não tendia
à formação de um senso crítico ou da propagação do
conhecimento, mas a geração de uma mão de obra
técnica que suprisse as demandas que havia surgindo.

PALAVRAS‐CHAVE: Ditadura Militar, Lei nº: 5.540/68, Reforma Universitária.

DICTATORSHIP AND EDUCATION IN BRAZIL: REFLECTIONS ABOUT THE UNIVERSITY REFORM ‐
LAW Nº. 5.540/68
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze about the
educational changes that occurred during the military
dictatorship (1964‐1985), understanding the sanctioning
of Law nº 5.540/68, the university reform law, and its
applicability in higher education in the country. being is
the result of discipline and Historical Philosophical
Foundations of Education, and is organized in two
stages: the context of educational policy: historical
aspects of the military dictatorship, which is
contextualised in the socio‐political and economic
context that gave the enactment of Law nº 5.540/68;
posteriorly, is going to evaluate. The 1968 University
Reform through reflections. Understand that universities
in Brazil during this period grew much more in quantity,

and that the pupils of public schools had greater
difficulty in entering university, considering that they did
not have a good educational base to this. The main
objective of this reform was not to educate for a life in
society, but to create a workforce to meet the needs of
the job market. The purpose of universities can not be
only to train professionals, but also form critical citizens
and policy, about for the necessary changes. Therefore,
the Law nº 5.540/68 aimed at university reform, did not
tend to the formation of a critical sense or the spread of
knowledge, but of a generation of technical labor that
met the demands that were emerging.

KEY‐WORDS: Military Dictatorship, Law: 5.540/68, University Reform.
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DITADURA E EDUCAÇÃO NO BRASIL: REFLEXÕES ACERCA DA REFORMA UNIVERSITÁRIA – LEI,
Nº 5.540/68
INTRODUÇÃO
A Universidade, em seu conceito teórico, é vista como uma instituição de ensino que
abrange cursos de nível superior, sendo criada para conhecer as diversas culturas universais e as
várias ciências. Em Bolonha, norte da Itália, ao final do século XI, ocorreu a criação da primeira
universidade, paralelo ao fato da independência da educação das escolas religiosas. No entanto,
no Brasil a história da educação superior foi um pouco retardatária, pois, a metrópole Portugal
não permitia a existência de universidades (ressaltando que o Brasil era uma de suas colônias),
pois se houvessem universidades haveria também um amplo conhecimento por parte da
população, o que poderia fazer com que a colônia se tornasse um campo de manifestações para
a independência, além do que não possuía recursos para mantê‐las, tendo seu surgimento ao
longo dos anos e de modo esporádico.
Na década de 60 o ensino ainda não se encontrava bem estruturado, com a evolução do
ensino superior e com as consequências econômicas geradas pelo “milagre brasileiro”, fez‐se
necessário criar uma reforma educacional para suprir as indigências que agora estavam fazendo
parte do cotidiano do meio socioeconômico do país. Porém, no sentido de compreender a
reforma universitária, faz‐se imprescindível compreender prioritariamente o conceito de reforma
em seu sentido mais primitivo. Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999) reforma é o ato ou
efeito de reformar, uma mudança para melhor. Logo, reforma educacional nada mais é do que o
aprimoramento da educação, para que esta possa está ao alcance de todos, com eficiência e
qualidade, suprindo as necessidades da sociedade, contudo não oferencendo apenas boas
condições de trabalho para seus servidores e uma formação intelectual a seus alunos, mas
também uma formação crítica para que esses alunos sejam cidadãos influentes na sociedade. A
discussão relacionada à Reforma educacional surgiu no período da ditadura militar, em que havia
altos índices de analfabetismo e de reprovações, com isso o governo se sentiu obrigado ao
menos tentar mudar a situação, a fim de modificar o ensino educacional superior foi formulada a
lei 5540/68.
A partir desse ponto objetivamos analisar e discutir acerca das mudanças educacionais
que ocorreram durante a ditadura militar (1964 a 1985), compreendendo o sancionamento da lei
5540/68 e suas aplicabilidades no Ensino Superior do país. A metodologia aplicada para a dada
construção partiu de consultas bibliográficas em artigos, monografias, livros, dentre outras
fontes que abordassem o tema proposto, assim também foram feitas diversas reuniões para
discussão e esclarecimento das opiniões expostas nos artigos lidos e do real sentindo da reforma,
como também as suas aplicações e implicações no contexto educacional da época. Sendo a base
de nosso estudo as ideias do Autor Geraldo Francisco Filho, no seu livro A educação Brasileira no
Contexto Histórico. O texto encontra‐se construído em dois capítulos, sendo o primeiro, Contexto
da política educacional: Aspectos históricos da ditadura militar, em que é contextualizado o
âmbito sociopolítico e econômico que se deu a promulgação de Lei 5540/68; construída essa
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base, passa‐se a avaliar a Reforma Universitária de 1968, Lei, nº 5.540/68; analisando
reflexivamente sobre a reforma universitária com o intuito de descrever os efeitos dessa
promulgação.
CONTEXTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL: ASPECTOS HISTÓRICOS DA DITADURA MILITAR
Em meados da década de 60 o mundo passava por transformações políticas, ainda
oriundas da segunda guerra mundial. A guerra fria ainda perdurava, tentando assim influir os
demais países com diversas estratégias políticas, lideradas pelos EUA e URSS, em meio a essa
mudança que ocorria no mundo, era promovida a insegurança dos setores tradicionais da nossa
sociedade, pois poderia colocar em risco a manutenção do sistema capitalista no Brasil (ARAÚJO
JUNIOR, 2013). Em virtude do caráter populista do então presidente João Goulart, os militares
temeram que ocorresse no Brasil, o que aconteceu com Cuba, a inclinação com o socialismo
soviético, surgindo então, a partir desse ponto, uma efervescência política em nosso país,
culminando com então golpe de 1964.
Com a ascensão dos militares ao poder, as instituições democráticas não estavam
preparadas para atender as novas perspectivas de governo. Desde o congresso nacional até o
ensino, “todos” sofreram alterações substanciais com o rumo da nova política. Os partidos
políticos, Arena (Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro)
foram criados, ocupando lugar dos demais partidos políticos existentes, a partir de 1964, o país
passou a ser regido por diversos atos institucionais, que invalidaram a constituição de 1946,
caminhando assim, essas mudanças políticas para o aparecimento de uma nova constituição
(FRANCISCO FILHO, 2001).
Na ditadura militar foi criado um sistema governamental que
limitava os direitos civis e políticos da sociedade, podendo ser
caracterizado como um regime autoritário, antidemocrático e
burocrático‐militar. Um regime autoritário pode ser explicado
como: “[...] uma coalizão chefiada por oficiais e burocratas e por
um baixo grau de participação política”. Falta uma ideologia e um
partido de massa; existe frequentemente um partido único que
tende a restringir a participação; às vezes existe pluralismo
político, mas sem disputas eleitorais livres (BOBBIO apud ARAÚJO
JUNIOR, 2013).

Esse regime gerou divergências na sociedade, inúmeros protestos surgiram, sobretudo,
movimentos estudantis, ligados aos dois partidos políticos da época, Arena e MDB. Deste modo,
a decretação do AI‐5 é vista como um golpe contra a democracia, concedendo entre outros
pontos, poderes ao Presidente da República para suspender os direitos políticos, pelo período de
10 (dez) anos, de qualquer cidadão brasileiro proibindo manifestações populares de caráter
político; concumitante ao decreto 477, que também procurava “acalmar” esses movimentos
coibindo e tornando infratores os professores, alunos e funcionários do ensino público ou
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particular que participassem desses movimentos. Entre 1968 e 1973, surge o “Milagre Brasileiro”,
momento em que o país crescia a uma média de 10% ao ano, instalações de várias empresas
multinacionais, um crescimento acelerado das cidades, o que gerava paralelamente uma dita
urbanização, que era abordado nas representações das propagandas como “Avante Brasil”, “O
futuro Chegou”, “Ame‐o ou Deixe‐o”.
Toda essa estrutura de mudanças, que o Brasil passava, principalmente após o golpe de
64, ocasionou a necessidade de um novo tipo de ensino. Porém, a educação vinha passando por
inúmeras modificações nos anos anteriores como o Manifesto, em 1930, documento que
consistia na defesa de uma “nova educação” adaptada e voltada para o novo aspecto de
sociedade, no mesmo ano foi criado o estatuto que regulamentou o ensino superior no Brasil,
pelo então ministro da educação Francisco Campos, passando a funcionar a Universidade de São
Paulo (USP). Em 1931, ocorreram a promulgação dos decretos 19.850 e 19.851, que tinham como
intuito o aumento de vagas acadêmicas, no ensino superior e a discussão da educação igualitária
sob a responsabilidade do Estado (SILVA, 2004).
Todavia, embora diversas leis e decretos tivessem sido criados para que os níveis de
ensino fossem “melhor” formulados, essas alterações geraram uma confusão no conceito das
divisões desses níveis, além de novas tentativas de melhoramento da educação, fazendo com
que o governo propusesse e autorizasse as reformas educacionais, sendo elas a Lei de Diretrizes
e bases da Educação (4024/61), que garantiria a igualdade de tratamento e a disponibilidade de
verbas tantos para escolas públicas, quanto para privadas por parte do poder público, a Lei da
reforma universotária (5540/68) e a Reforma do 1º e 2º graus (5692/71), unido as quatros séries
do ensino fundamental I as quatros séries do ensino fundamental II, objetivando dentre outros
pontos reduzir a evasão (FRANCISCO FILHO, 2001; SILVA, 2004).
REFORMA UNIVERSITÁRIA DE 1968: LEI Nº 5540/68
Devido ao crescimento econômico, o país necessitava cada vez mais de uma educação
que gerasse uma mão‐de‐obra técnica e especializada para suprir a procura por trabalhadores,
assim a partir do que dizia a Lei 5540/68:
Art. 1º. O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o
desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de
profissionais de nível universitário. Art. 2º O ensino superior,
indissociável da pesquisa [...]. Art. 3º As universidades gozarão de
autonomia didático‐científica, disciplinar, administrativa e
financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos
[...]. Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice‐Reitores de
universidades, Diretores e Vice‐Diretores de unidades
universitárias ou estabelecimentos isolados. I ‐ o Reitor e o Vice‐
Reitor de universidade oficial serão nomeados pelo respectivo
Governo e escolhidos de listas de nomes indicados pelo Conselho
Universitário ou colegiado equivalente (BRASIL, 1968).
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

As universidades deveriam direcionar o seu foco de ensino para as pesquisas (Artigos 1 e
2), ampliando o raio de ação dessas, gerando a abrangência do conhecimento por parte do aluno
e assim fornecendo frutos que alavancassem a economia do país, que passava por fortes
transformações, ligando o ensino com o crescimento capitalista para que o Brasil tivesse o
retorno que era preciso na época. Assim, o dado regulamento objetivava a formação de novos
profissionais eficientes, aptos a trabalhar nas empresas multinacionais e adequar o sistema
educacional à orientação político‐econômica do regime militar, inserindo escolas no modelo de
produção capitalista (LIBÂNEO, 2008).
Toda essa motivação causada pelos estudos científicos propiciou o surgimento de um
senso crítico, no qual professores, pesquisadores e alunos, ou seja, representantes da classe
estudantil, desejavam melhorias e buscavam soluções para problemas socioeconômicos do país.
Em contrapartida, os movimentos estudantis foram restringidos, a partir do artigo 16, que foi
criado especificamente com o propósito de pará‐los. O estado nomeava os reitores, diretores e
outros cargos, ocupados muitas vezes por militares, na tentativa de eliminar aqueles que se
mostravam contrários ao regime ditatorial. Tentando despolitizar as universidades e tirar sua
autonomia política.
Segundo o que pode ser analisado pelo artigo 3, as universidades gozariam de autonomia
didático‐científica, disciplinar, administrativa e financeira, havendo pois uma contradição,
quando o artigo explicita que as universidades deveriam ter autonomia administrativa, o que
recai sobre sua política pessoal, sendo que a mesma deveria eleger seus cargos através de
critérios por ela estabelecidos, porém o próprio governo influenciava na organização desta,
escolhendo, por exemplo, seus cargos chefes, ver artigo 16.
Art. 21. O concurso vestibular [...] abrangerá os conhecimentos
comuns às diversas formas de educação do segundo grau sem
ultrapassar este nível de complexidade para avaliar a formação
recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos
superiores (BRASIL, 1968).

Paralelo a promulgação da lei 5540/68, houve um crescimento das universidades,
havendo, porém, uma controvérsia no que se pode falar sobre as universidades públicas. Nesses
centros de ensino entravam, em sua maioria, alunos que podiam pagar uma escola de ensino
básico particular, que lhe desse melhor subsídio para enfrentar o vestibular com ampla
vantagem, mesmo que o artigo 21 considerasse que o vestibular deveria estar condizente com o
nível médio do país, porém dado o estado precário do ensino no país, os alunos das demais
classes sociais não conseguiam preparar‐se para o vestibular e teriam que optar, caso pudessem,
por pagar as universidades privadas para que obtivessem sua formação de ensino superior.
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Art. 23. Os cursos profissionais poderão, segundo a área
abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao número
e à duração, a fim de corresponder às condições do mercado de
trabalho. Art. 26. O Conselho Federal de Educação (CFE) fixará o
currículo mínimo e a duração mínima dos cursos superiores
correspondentes a profissões reguladas em lei e de outros
necessários ao desenvolvimento nacional (BRASIL, 1968).

Segundo os artigos 23 e 26, a lei estipulava cursos de licenciatura de curta duração, com
aulas nos fins de semana, por exemplo, logo o ensino‐aprendizado dos professores era
comprometido, se é que existia esse ensino‐aprendizado. Mesmo que o intuito do governo fosse
ajudar na formação de profissionais, o ensino encontrava‐se defasado. Dentre outras causas,
pode‐se citar o cansaço físico e mental à qual os professores eram submetidos pela grande carga
horária semanal. O artigo 26 oferece ao CFE a obrigação de definição da modalidade e a duração
a partir das necessidades do mercado de trabalho da época, como acontece até o dia de hoje,
para que os cursos que formem profissionais alcancem mais pessoas. Na prática, as vantagens
esperadas não aconteceram/acontecem, faltaram verbas às pesquisas, aumentou a nossa
dependência cultural, surgindo aí o tecnicismo, o abuso da técnica na educação, a modernização
não rompeu com as antigas tradições conservadoras, apenas as manteve (FRANCISCO FILHO,
2001, p. 122).

ENSINO SUPERIOR: REFLEXÕES SOBRE A REFORMA UNIVERSITÁRIA
O Brasil vinha passando por enormes transformações sociopolíticas com a ditadura militar
e no campo educacional com a reforma universitária, mas qual era o objetivo real dessa reforma?
Atingir apenas uma fração do campo do ensino, ainda que num tipo de instituição especialmente
relevante, como as universidades? (TRIGUEIRO, 2003).
O vestibular, mesmo que tivesse por obrigatoriedade ser de um nível condizente com o
ensino médio do país, poucos alunos, sobretudo os de classes mais altas, tinham acesso a um
nível de ensino mais apto a prepará‐los para a prova essa prova de admissão a faculdade o que
levava a uma enorme desigualdade no que diz respeito a uma “educação para todos”,
contribuíndo para que os mais pobres ficassem mais distantes do ensino superior público, já que
impossibilitava que os alunos que tivessem um ensino defasado não concorressem igualmente
com os alunos de escolas privadas. Além de um crescimento divergente do número de vagas já
que essas não atingiam essa parcela da população. Embora, tivesse havido uma real expansão
das universidades públicas e privadas que fora reivindicada por jovens postulantes à
universidade, porém essa expansão se deu pela abertura indiscriminada, via autorizações do CFE
de escolas isoladas privadas, contrariando não só o teor das demandas estudantis, mas o próprio
texto aprovado (CHADDAD, 2010).
Assim o real o objetivo da expansão, mascarou a criação de diversas universidades
particulares, certificadas ou não sendo elas uma opção alternativa e quase única para os
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estudantes de classes mais baixas, que teriam que trabalhar e estudar, comprometendo o
andamento do seu curso e de sua aprendizagem. “A descriminação, que teoricamente estaria
resolvida, agravou‐se ainda mais. As profissões tradicionais como medicina, engenharia, entre
outras, que davam prestígio, tornaram‐se quase utopia para os alunos mais pobres” (FRANCISCO
FILHO, 2001, p. 119). Esse crescimento de centros particulares de educação superior no Brasil,
que ganhou intensidade nesse período, só veio mostrar que estava longe de corrigirem‐se as
desigualdades, tal reforma universitária deu continuidade à dualidade do sistema educacional
brasileiro (GERMANO, 2008), como também a dualidade da própria sociedade.
Também nessa reforma, foi realizado um duro golpe contra o movimento estudantil,
colocando‐o na ilegalidade, criando novos órgãos de representação estudantil, atrelados às
autoridades governamentais (CHADDAD, 2010). Em virtude de uma “Restauração do ensino” que
segundo Germano (2008) possibilitou o completo aniquilamento do movimento social e político
dos estudantes e de qualquer outra forma de resistência ou contestação social. A partir da
perseguição e cassação de professores e estudantes que se mostravam contrário ao regime, da
censura ao ensino e à pesquisa, o que coincide com o artigo 1 e 2 de incentivo a essa prática, já
que a pesquisa facilita a saída do aluno da faculdade abrindo o seu pensamento perante aos
problemas sociais, segundo Daros Junior (2003) não existia uma especificação de horas para
dedicação exclusiva à pesquisa a infraeestrutura como laboratórios, bibliotecas, dentre outras
existiam de forma escassa.
Existia certo controle das Universidades que se mostrou em pontos como subordinação
direta dos reitores das universidades públicas ao Presidente da República, das intervenções
militares em instituições universitárias, eliminando praticamente o princípio de autonomia
universitária, já que segundo o Artigo 16, esses seriam escolhidos pelo próprio regime. As
universidades não eram um lugar para o pensamento crítico/reflexivo, mas sim uma instituição
produtivista e autoritária, orientada para o mercado de trabalho e dotada de uma estrutura
excessivamente burocrática e tecnicista. Os professores que entravam em escolas particulares,
que vinham aumentando em número no país, com o desejo de se formarem e/ou se
especializarem, em cursos de curta duração, normalmente nos finais de semana, não
apresentavam um alto nível de estudos em função de suas rotinas de trabalho, bem como os
seus respectivos salários eram baixos, sem estímulos e incentivos, causava mais um decrescimo
na qualidade do ensino (GERMANO, 2008; FRANCISCO FILHO, 2001).
A escola e por abrangência o ensino superior, teria que promover a transformação da
sociedade, contudo a educação passou a atender os mais pobres, com professores mais pobres,
com um ensino ainda mais pobre, gerando profissionais pobres em conhecimento e em
vantagens de entrar no mercado de trabalho. Dito de outro modo: universidade não é/era
sinônimo de ensino superior (FRANCISCO FILHO, 2001; TRIGUEIRO, 2003). Em suma a lei 5540/68,
visava à continuidade do sistema capitalista, ligado ao fato de que as universidades iriam gerar
uma mão de obra técnica, formando trabalhadores para as novas empresas que estavam se
instalando no país, as multinacionais. As mudanças deveriam ocorrer de acordo com a
necessidade do país. Embora a lei não tenha sido executada, a ideia do crescimento das
universidades públicas como um bem público de direito era por fim a uma história de exclusão de
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grupos sociais e seus saberes; situando o papel da universidade pública na definição e resolução
coletiva dos problemas sociais (REDIN, 2006).
Na década de 1960, Anísio Teixeira (1996 apud ROSA, 2013) resume‐se em quatro as
funções fundamentais que a constituem a educação. Sendo a primeira função a emancipação
humana, resultado do fato de quanto mais conhecimento o homem adquire, mais esse aproxima
de sua liberdade, a segunda função é a da formação profissional, a terceira função é a de
desenvolver o saber humano, pois a universidade também o transmite. Por último, a
universidade é a transmissora de uma cultura comum, expressão concreta da sociedade onde
está inserida, vendo neste último a importâncias dessas instituições na formação de um senso
crítico/reflexivo
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora as universidades tenham o título de ensino “superior”, na época não condiziam
com esse termo, pois o sentido de ensino superior deve ser o de ensino qualificado, que no
mínimo preparem os alunos para as demandas do mercado de trabalho e para a vida em
sociedade, porém o que vimos não foi bem assim, as universidades expandiram‐se em
quantidade em detrimento a qualidade, por conseguinte houve uma distorção do que realmente
é ser um ensino público, os alunos oriundos de escolas públicas não tinham o acesso prioritário
dado a dificuldade em passar no vestibular, pois não tinham uma preparação eficaz para isso,
dando lugar aos alunos vindos do ensino privado. Os alunos vindos de escolas públicas que
queriam ingressar no ensino superior teriam que trabalhar, pois lhes restava como opção o
ensino privado, sendo o ato de trabalhar e estudar um fator prejudicial no seu desenvolvimento
como aluno e por consequência como profissional.
Logo a lei 5540/68 que visava a Reforma Universitária, não tendia à formação de um
senso crítico ou da propagação do conhecimento, mas a geração de uma mão de obra técnica
que suprisse as demandas que havia surgindo no mercado de trabalho, onde o único interesse
era o de “ensinar” ao homem como ele deveria trabalhar e não como ele deveria ser perante a
sociedade. Além do que a sociedade não estava pronta para a prática das pesquisas que era
desejada também por essa lei. Pelo que vemos, reforma é o ato ou o resultado de reformar, é
uma renovação que traz a mudança no modo de ser para torná‐la melhor e mais eficiente. E
como houve reforma, se não houve mudança? Não se podia reformar o que ainda estava
começando, ou que nem se encontrava estabilizado, a reestruturação é um processo que se dá
ao longo do tempo e até hoje estamos passando por esse processo de melhorias no ensino
superior do país.
As universidades, não podem ter suas funções tomadas como pré‐estabelecidas e
limitadas, ela dá a base para o desenvolvimento, as orientações, pois o tamanho da formação é
feito pelo próprio estudante, sendo que não se forma uma única vez, deve‐se sempre buscar a
especialização e aquisição de novos conhecimentos, para que não seja uma educação estanque.
Logo, a sua finalidade não é somente formar e criar saberes específicos, mas é também formar
cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Nós somos como às universidades, estamos sempre
em expansão.
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RESUMO
A Educação Especial tornou‐se uma modalidade inserida
em todos os níveis educacionais realizando o
Atendimento Educacional Especializado nas escolas
inclusivas ou em Centros de Atendimento Educacional
Especializado. Em razão disso, o artigo tem como
objetivo compreender o histórico e o funcionamento do
Centro Integrado de Atividades Educacionais
Especializadas Maria do Carmo Viana Neiva (CIAEEM)
em Timon, Maranhão acerca da realidade da Educação
Especial na perspectiva da inclusão de pessoas com
necessidades educativas especiais. Para tanto, adotou‐

se pesquisa bibliográfica, seguida de pesquisa de campo
através de entrevistas com funcionárias do Centro,
complementada pela análise documental e pesquisas
iconográficas. Por meio deste estudo, se constatou que
o CIAEEM iniciou suas atividades como uma escola de
ensino regular e a partir de 2012 a instituição inicia suas
atividades como Centro Integrado de Atividades
Educacionais Especializadas Maria do Carmo Viana
Neiva. Verificou‐se também que é disponibilizado
Atendimento Clínico e Pedagógico.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação especial, Atendimento Educacional Especializado, Inclusão.

SPECIAL EDUCATION: a study of the Maria do Carmo Viana Neiva Integrated Center of
Specialized Educational Activities
ABSTRACT
The Special Education has become a way inserted in all
educational levels performing specialized education in
inclusive schools or Centers of Specialized Educational
Services. As a result, the article aims to understand the
history and operation of the Integrated Center of Maria
do Carmo Viana Neiva Specialized Educational Activities
(CIAEEM, the acronym in Portuguese) in Timon,
Maranhão about the reality of Special Education in the
perspective of inclusion of people with special
educational needs. To do so, it was adopted

bibliographic research, followed by field research
through interviews with employees of the Center,
complemented by documentary and iconographic
research analysis. Through this study, it was determined
that the CIAEEM started its activities as a regular school
and from 2012 on the institution started its activities as
the Maria do Carmo Viana Neiva Integrated Center of
Specialized Educational Activities. It was also verified
that Clinical and Pedagogical Care have been available.

KEY‐WORDS: Special Education, Specialized Education Services, Inclusion.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: um estudo do Centro Integrado de Atividades Educacionais
Especializadas Maria do Carmo Viana Neiva
INTRODUÇÃO
A educação é um direito de todos, em particular de crianças com deficiências visando à
inclusão escolar, embora o Brasil tenha iniciado com uma Educação Especial paralela ao ensino
regular criando escolas especiais ou até mesmo classes dentro de escolas regulares, somente a
partir de mudanças políticas, sociais e pedagógicas iniciou um movimento no país por uma
Educação Inclusiva. Dessa maneira, a Educação Especial tornou‐se uma modalidade inserida em
todos os níveis educacionais realizando o Atendimento Educacional Especializado,
disponibilizando recursos e serviços quanto a sua utilização no processo de aprendizagem nas
turmas comuns do ensino regular.
O Atendimento Educacional Especializado é efetuado nas próprias escolas, quando estas
disponibilizam de recursos necessários para sua realização, ou em Centros de Atendimento
Educacional Especializado. Em razão disso, o artigo tem como objetivo compreender o histórico e
o funcionamento do Centro Integrado de Atividades Educacionais Especializadas Maria do Carmo
Viana Neiva (CIAEEM) em Timon, Maranhão acerca da realidade da Educação Especial na
perspectiva da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais.
Nesse contexto, o estudo do Centro levanta uma reflexão sobre o atendimento de
crianças e adolescentes com deficiências nos Centros de Atendimento Educacional Especializado,
além disso, a pesquisa traz reconhecimento do trabalho realizado no mesmo, que ainda é pouco
divulgado na cidade. Para tanto, adotou‐se pesquisa bibliográfica, seguida de pesquisa de campo
através de três entrevistas semiestruturadas com funcionárias do Centro, complementadas pelas
análises documentais do aparato legal da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
e pesquisas iconográficas. Desse modo, a abordagem metodológica foi quantitativa – qualitativa,
ou seja, os resultados são expressos em números, todavia quando contextualizados, a análise
torna‐se qualitativa. Inicialmente será apresentada uma breve contextualização a respeito da
educação nacional inclusiva e, em segundo momento a educação inclusiva na cidade de Timon a
respeito do Centro Integrado de Atividades Educacionais Especializadas Maria do Carmo Viana
Neiva.
Educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva
A Convenção sobre os Diretos da Criança realizada em 1990 (BRASIL, 1990) estabelece
que a criança tenha direito à educação e o Estado tem a obrigação de tornar o ensino primário
obrigatório e gratuito. Dessa forma, o movimento mundial por uma educação para todos,
sobretudo inclusiva, é fruto de várias ações, tais como a política social e pedagógica.
As suas propostas são influenciadas por órgãos internacionais que aprovam documentos,
como por exemplo, a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) resultado da Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais realizada na Espanha em 1994 que garantiu
uma educação para todos, em especial a inserção de crianças portadoras de necessidades
educativas especiais nas escolas com a finalidade da promoção da inclusão escolar.
Conforme a Declaração:
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as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas
regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia centrada na criança,
capaz de ir ao encontro destas necessidades [...] as escolas regulares, seguindo esta
orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes
discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade
inclusiva e atingindo a educação para todos. (UNESCO, 1994, p. 1).

Dessa forma, somente a partir da Declaração de Salamanca o ingresso de pessoas com
necessidades especiais nas escolas se torna um caminho para a inclusão escolar. Para Sassaki
nem todas as pessoas com necessidades especiais têm deficiência. Em suas palavras:
o termo “necessidades especiais” não substitui a palavra “deficiência”, como se imagina.
A maioria das pessoas com deficiência pode apresentar necessidades especiais, mas nem
todas as pessoas com necessidades especiais têm deficiência. As necessidades especiais
são decorrentes de condições atípicas como, por exemplo: deficiências, insuficiências
orgânicas, transtornos mentais, altas habilidades, experiências de vida marcantes etc.
[...] Na inclusão escolar, o foco se amplia para os alunos com necessidades especiais (dos
quais alguns têm deficiência), já que a inclusão traz para dentro da escola toda a
diversidade humana. (SASSAKI, 2008, p. 102).

Segundo Góes (2009) a Educação Especial Brasileira surge no século XIX, basicamente pelo
mesmo caminho percorrido na Europa e Estados Unidos, que, devido à expansão da rede de
ensino, tiveram que absorver uma população que antes não era atendida. Nessa população
estava presentes pessoas com deficiência, o que obrigou a criação de uma nova ordem do
sistema educacional e de serviços oferecidos. Nesse sentido, a Educação Especial no Brasil reflete
no modo como a sociedade historicamente foi se organizando em todas as suas dimensões.
Sendo assim,
a educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional
especializado [...] evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades
que levaram a criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais.
Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina
formas de atendimento clínico terapêuticos fortemente ancorados nos testes
psicométricos que definem, por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os
alunos com deficiência (BRASIL, 2010, p. 11).

Atualmente a Educação Especial é inserida nos diferentes níveis de educação escolar
realizando o Atendimento Educacional Especializado. Na Constituição Federal no artigo 208,
inciso III, o Estado garante “Atendimento Educacional Especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 2012, p. 121‐2). Em 1996, é
publicada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 que estabelece
no seu artigo 58 “Educação Especial é a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades
especiais”. (BRASIL, 2010, p. 43). Assim, garantido aos alunos com deficiência acesso a escola de
ensino regular e a Educação Especial ganha novo aspecto, percebido nesse trecho:
[...] a Educação Especial começa a ser entendida como modalidade que perpassa, como
complemento ou suplemento, todas as etapas e níveis de ensino. Esse trabalho é
constituído por um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio
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colocados à disposição dos alunos com deficiência, proporcionando‐lhes diferentes
alternativas de atendimento, de acordo com as necessidades de cada um. (BRASIL, 2004,
p. 11).

Em 2008 com o lançamento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2010) como a finalidade de promover a Educação Inclusiva de
qualidade para todos tem como objetivo garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos
alunos
com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para
promover respostas às necessidades educacionais especiais. Nessa perspectiva, a Educação
Especial realiza o Atendimento Educacional Especializado, disponibilizando os recursos e serviços
e orienta quanto a sua utilização no processo de aprendizagem nas turmas comuns do ensino
regular.
CENTRO INTEGRADO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS MARIA DO CARMO
VIANA NEIVA
Em 1992 o ex‐prefeito Francisco Rodrigues de Sousa fundou à primeira Escola voltada
para a Educação Especial na cidade de Timon, Maranhão sendo nomeada em homenagem a
Maria do Carmo Viana Neiva primeira mulher na cidade a exercer o cargo de coletora,
profissional do Ministério da Fazenda encarregado do lançamento e da arrecadação dos tributos
determinados na lei.
A Unidade Escolar Maria do Carmo Viana Neiva localizada no bairro Santo Antônio, Rua
José Fernandes da Silva SN, foi fundada, inicialmente com o objetivo de receber crianças com
deficiência, contudo após sua inauguração ficou estabelecido que a instituição escolar devesse
ofertar apenas ensino fundamental seguindo modelo de integração. Em razão disso, a escola de
acordo com Iumatti (2005) aceitava somente os alunos que tivessem condições de acompanhar
os métodos de ensino e o ritmo de aprendizagem da maioria dos alunos. A justificativa por isso
ocorreu devido à necessidade de suprir uma grande demanda de alunos, uma vez que a cidade
ainda contava com poucas escolas com o ensino fundamental, principalmente na comunidade na
qual está localizada. Desse modo, o estabelecimento escolar ofertava da 1ª à 4ª série, além da
alfabetização.
Somente a partir do ano de 2003 a instituição inicia sua Educação Especial utilizando um
pequeno bloco dedicado a crianças com deficiência, conforme estabelecido no Programa
Educação Inclusiva, implantado no mesmo ano pelo Ministério da Educação que visava o direito à
diversidade, a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos,
promovendo um amplo processo de formação de gestores e educadores para a garantia do
direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do Atendimento Educacional Especializado e
garantia da acessibilidade.
Com isso, a escola apesar de ser regular apresentava Educação Especial que implanta as
suas classes de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 2008 quando entra em vigor o
Decreto nº 6.571/08 revogado pelo Decreto nº 7.611, de 2011 que dispõe sobre a Educação
Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá outras providências. (BRASIL, 2014).
Diante disso, a escola tornou‐se a primeira e única da cidade a possuir Atendimento Educacional
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Especializado o que ocasionou o aumento dos números de alunos matriculados na Educação
Especial, conforme o gráfico (1).

Gráfico 1 – Alunos matriculados na Educação Especial e no Ensino Fundamental.
De acordo com a figura 1 a partir do ano de 2007 verifica‐se um aumento gradativo do
corpo discente na Educação Especial provocando o efeito contrário no fundamental devido a sua
extensão na comunidade, através da construção de mais escolas, como por exemplo, a Escola
Missionária Padre Fábio. Outro critério que contribuiu para esse aumento pode ser verificado na
fala de uma das funcionárias do Centro “Com o aumento da classe especial, a comunidade foi se
afastando”, assim havia um preconceito dos pais dos alunos do fundamental que com o passar
dos anos retiravam seus filhos da escola alegando que a mesma era uma instituição escolar para
“doidos” conforme relatou uma das funcionárias do Centro.
Na visão de Monteiro (2003) as teses contra a inclusão formuladas pelos pais são aceitas
passivamente pelas escolas que se sentem ameaçadas com a possibilidade de evasão escolar.
Com início da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em
2008 o percentual de alunos do fundamental diminuía gradativamente, com exceção no ano de
2009 na qual não foi possível verificar tal ocorrência, nos anos 2008, 2010 e 2011 foi detectado
maior o percentual de alunos da Educação Especial.
Devido à quantidade de alunos a partir de 2012 a Unidade Escolar Maria do Carmo Viana
Neiva passa a atender somente crianças/jovens com deficiência se tornando o Centro Integrado
de Atividades Educacionais Especializadas Maria do Carmo Viana Neiva (CIAEEM) pertencente à
rede municipal prestando atendimento a alunos portadores de deficiência que frequentam o
ensino regular dedicando‐se a Educação Especial a fim da promoção da Educação Inclusiva e
funciona em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Assistência Social, além
de possuir autorização pelo Conselho Municipal de Educação.
Os alunos frequentadores do Centro são crianças/jovens, em grande parte na faixa etária
de 5 a 17 anos e devem estar devidamente matriculados em uma classe de ensino regular em
outra instituição escolar na qual esta deve oferecer educação inclusiva. O CIAEEM possui 314
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alunos matriculados no Atendimento Educacional Especializado de variadas deficiências sua
maior demanda é alunos com retardo mental e a paralisia cerebral, segundo ilustra o gráfico (2) a
seguir:

Gráfico 2 – Alunos matriculados no Atendimento Educacional Especializado no CIAEMM.
O Centro também possui alunos fora da idade legal de serem atendidos pelo AEE. Assim,
institui classes de Educação Especial na qual a maioria dos estudantes é adulta e mais da metade
possuem deficiência intelectual. A tabela abaixo representa os tipos de deficiência do corpo
discente da Educação Especial.
Tabela 1 – Tipos de deficiência dos alunos da educação especial presente no CIAEMM.
Educação Especial
Paralisia cerebral
Autismo
Deficiência intelectual
Retardo mental
Surdez
Deficiência auditiva
Síndrome de Down
Total

Quantidade
4
12
58
18
3
2
4
101

Fonte: Trabalho de campo, dados da pesquisa.

Logo, o CIAEEM oferece atendimento a pessoas com necessidades especiais das mais
leves às mais complexas, abrangendo a todos os níveis de dificuldades. Os alunos que são
atendidos pelo Centro devem estar matriculados na rede pública de ensino regular e são
atendidos em turno inverso de sua escolarização. A identificação das necessidades e elaboração
do plano de atendimento é realizada de acordo com as seguintes etapas estabelecida pelo
projeto do Centro: Identificar as necessidades do aluno; definir os resultados desejados;
identificar as habilidades do aluno; realizar levantamento de materiais e equipamentos; elaborar
o plano de atuação, visando serviços e recursos de acessibilidade ao conhecimento e a ambientes
escolares. (TIMON, 2012). Desse modo, a inscrição ocorre em três etapas. A primeira é a Triagem
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que consiste em realizar o levantamento socioeconômico do aluno através de um questionário
aplicado pela assistência social a fim de identificar quais as áreas do Atendimento Clínico a
criança/jovem deverá percorrer, além de prestar assistência para a família do estudante. Em
seguida ele passa pelo Atendimento Clínico, nessa etapa é realizado o diagnóstico com a
finalidade da identificação de suas necessidades, mas também para descobrir saídas conjuntas de
atuação em cada caso. Por fim ocorre o Atendimento Pedagógico na qual é desenvolvido no
aluno o Atendimento Educacional Especializado e a Educação Especial para os discentes fora da
idade escolar para frequentar o AEE.
O Atendimento Clínico também é disponível durante dois dias da semana (segunda e
sexta) para atender pessoas da comunidade não matriculadas de até no máximo 15 anos, fora
dessa faixa etária o Centro recomenda o Centro de Atendimento Psicossocial Adulto. A equipe
clínica conta com psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
Para Batista e Mantoan (2006) a instituição que mantém o Atendimento Clínico e Educacional é
importante que as duas áreas interajam, todavia o clínico não deve se sobrepor à educação
escolar e ao Atendimento Educacional Especializado. Logo, os saberes, clínico, e o especializado,
devem fazer suas diferentes ações e reunir‐se para a realização de um único objetivo, o
desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais.
O Atendimento Pedagógico é realizado, principalmente pelo Atendimento Educacional
Especializado, sendo praticado em oito salas de aula, quatro pela manhã e tarde. As salas de aula
acomodam no máximo oito alunos e os materiais didáticos pedagógicos mais utilizados são
quebra‐cabeças, cadernos, jogos de memória e dama, enfim matérias para a realização de
atividades que estimulem a atenção, memória e desenvolvam o raciocínio lógico, dentre outras.
Sendo assim, o aluno atendido constrói conhecimento para si mesmo, o que é fundamental para
que consiga alcançar o conhecimento acadêmico. Conforme dados do Censo Escolar 2013 o
CIAEMM oferta os seguintes tipos de Atendimento Educacional Especializado: Ensino do Sistema
Braille; Ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos; Estratégias para o desenvolvimento de
processos mentais; Técnicas de orientação e mobilidade; Ensino da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS; Ensino de uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA; Estratégias para
enriquecimento curricular; Ensino da usabilidade e das funcionalidades da informática acessível;
Ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita; Estratégias para autonomia no ambiente
escolar. É importante destacar que o aluno pode estar na mesma turma com mais de um tipo de
atendimento.
O Centro acompanha o desenvolvimento educacional de seus alunos na escola regular, a
fim de avaliar se as práticas adotadas na sala de aula estão alcançando seus devidos resultados.
Assim, “a avaliação do Atendimento Educacional Especializado, seja a inicial como a final, têm o
objetivo de conhecer o ponto de partida e o de chegada do aluno, no processo de conhecimento”
(BATISTA; MANTOAN, 2006, p. 24). Portanto, os professores do AEE são responsáveis pela
elaboração de relatórios semestrais de avaliação de seus alunos com o intuito verificar o
progresso na sala de aula que são introduzidos nas fichas individuais dos estudantes.
A Educação Especial é outro atendimento realizado pelo Centro na qual possui duas
classes especiais, que consiste em proporcionar uma alfabetização para as pessoas, em maioria
adulta, fora da faixa etária de Atendimento Educacional Especializado. Para esses discentes
também é apresentado à educação profissional através de oficinas, que são oferecidos nos dois
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turnos (manhã e tarde). Para atender os alunos o CIAEEM conta ainda com sala de recursos
multifuncionais, oficina de artes plásticas e manuais. Além de sala de recreação com dança,
educação física e brinquedoteca. Nas atividades socioeducativas, as brincadeiras proporcionam
um bom desenvolvimento das potencialidades afetivas e cognitivas sociais e intelectuais. A
recreação, atividade física e dança, serve para a convivência social.
Referente à infraestrutura o Centro encontra algumas dificuldades. Nesse sentido, “a
inclusão escolar vem se efetivando sem a infraestrutura adequada, carecendo tanto de recursos
materiais quanto de recursos humanos, podendo, desse modo, trazer prejuízos ao processo de
inclusão” (FERRAZ; ARAÚJO; CARREIRO, 2010, p. 399). Assim, extraímos as seguintes dificuldades
apontadas pelas funcionárias, como expressa a figura (3).
Espaço físico
adequado
Dificuldades do
Centro

Recursos Financeiros
Corpo docente

Figura 3 – Dificuldades citadas pelos profissionais do CIAEEM.
O espaço físico inadequado é devido ao Centro não possuir ainda toda uma infraestrutura
para o atendimento de seus alunos, tais como a cobertura da quadra poliesportiva. A fim de
solucionar essa situação o Centro passará por uma reforma e ampliação ainda este ano (2014),
além disso, o objetivo também é construir um Centro de Reabilitação. Desse modo, crianças
timonenses que necessitam de atendimento educacional e terapêutico e de reabilitação poderão
ter acesso ao serviço na própria cidade. O Centro é mantido pela prefeitura através,
principalmente da Secretaria Municipal de Educação, sem a renovação com o Ministério da
Educação (MEC) o CIAEEM deixa de receber recursos federais, conforme estabelecido pelo
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. É importante ressaltar que os administradores já
providenciaram a renovação com o MEC e estão apenas aguardando sua resposta.
A família é necessária para um melhor desenvolvimento educacional dos alunos e deve
sempre que possível estar presente no ambiente escolar de seus filhos, assim poderá verificar
como esta avançando a sua aprendizagem. Para Scoz (1994) à ausência dos familiares no
processo educacional pode provocar efeitos negativos como a desvalorização e carência dos
alunos. Isso gera desconfiança, insegurança, improdutividade e desinteresse, sérios obstáculos à
aprendizagem escolar. Desse modo, a relação família escola desempenha um papel importante
para a educação, sobretudo na especial na perspectiva da Educação inclusiva, pois os pais
possuem habilidades e competências para ensinar seus filhos, além disso, à medida que
promovem respeito, confiança, comunicação e participação efetiva na construção da inclusão
escolar.
Diante desse entendimento, as famílias dos alunos do Centro são de valiosa importância
para o atendimento clínico e pedagógico, em particular no atendimento educacional
especializado. Tal fato pode ser verificado no depoimento da funcionária “a relação é boa! A
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família acompanha o aluno no Centro”. Diante do exposto, percebe‐se a importância da
interação pais e escola para a efetivação do processo de inclusão, uma vez que o futuro da
educação inclusiva dependerá da luta dos portadores de necessidades educativas, dos familiares
e, sobretudo da sociedade civil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste estudo, foi possível constatar que o CIAEEM iniciou suas atividades como
uma escola de ensino regular sendo a Educação Especial implantada no projeto pedagógico da
instituição escolar somente onze após sua fundação. A criação de classes especiais na escola não
significou a implantação da educação inclusiva no estabelecendo e o iniciou das salas de
Atendimento Educacional Especializado ocasionando o aumento gradativo de alunos da
Educação Especial ao decorrer dos anos.
A partir de 2012 a escola começa a funcionar como Centro Integrado de Atividades
Educacionais Especializadas Maria do Carmo Viana Neiva (CIAEEM) possuindo alunos
matriculados em classes regulares e de variadas deficiências, sendo o Retardo e a Deficiência
intelectual as deficiências mais presentes no Centro referente ao Atendimento Educacional
Especializado e a Educação Especial.
Verificou‐se também que o Centro disponibiliza Atendimento Clínico e Pedagógico, aquele
é necessário passar por uma triagem para estabelecer quais os profissionais do quadro clínico o
aluno deve percorrer para melhor ser atendido conforme suas necessidades especiais. Como foi
possível perceber, a Educação Especial no CIAEEM é realizada com pessoas fora da idade escolar
visando à alfabetização desses estudantes e ao ensino profissionalizante. A infraestrutura da
instituição enfrenta algumas dificuldades, contundo com o projeto da ampliação do Centro e o
recadastramento com o Ministério da Educação, essas lacunas serão vencidas. Além disso, a
presença familiar nas atividades do Centro é notável e aprimora o desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.
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RESUMO
A presente pesquisa pretende desenvolver uma reflexão
sobre a trajetória do “Ensino de Arte”, avanços e
retrocessos, tendo como base os documentos oficiais,
Leis de Diretrizes e Bases da Educação 4028/61,
5692/71, 9394/96, os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Arte, bibliografia específica da área – arte‐educação –
e pesquisa de campo com professores do ensino de arte
do ensino fundamental e médio de escolas da Secretaria
de Educação do Município de Arapiraca/SEMA e 5a
Coordenadoria Estadual de Educação do Estado de
Alagoas/5a CRE/AL. No desenvolvimento mostraremos

as transformações que ocorreram com o componente
curricular de ensino de arte. Considerando a conjuntura
da sociedade brasileira e o contexto histórico, o cenário
político, antes da ditadura militar, durante e depois.
Acreditasse que as mudanças podem ser consideradas
avanços para a educação básica mas, que o perfil
acadêmico dos professores envolvidos com essa
disciplina no município de Arapiraca e as praticas
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula não
contribuem para esse desenvolvimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Arte, Arte na educação, Arte‐educação.

TEACHING PRACTICES IN TEACHING OF ART: Paths taken BY TEACHERS IN THE REGION OF
ARAPIRACA
ABSTRACT
This research project aims to develop a reflection on the component of teaching art . Considering the situation of
trajectory of the " Art Education " , ebbs and flows , Brazilian society and the historical context , from the
based on official documents , Law of Guidelines and political scene before the military dictatorship during
Bases of Education 4028/61 , 5692/71 , 9394/96 and art the dictatorship and post ‐ dictatorship , believed that
education ‐ ‐ National Curriculum art , literature specific changes can be considered advances to basic education ,
area parameters and field research as teachers of the art the academic profile of the teachers involved with this
of teaching elementary and middle schools the discipline in the city of Arapiraca , and an overview of
Department of Education of the city of Arapiraca / EMS their practices developed in the classroom .
Coordinator and fifth state of the State education
Alagoas/5a of CRE / AL . In developing the project show
the changes that occurred with the curricular
KEY‐WORDS: Learn Art in School, Art in education, Art education,
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PRÁTICAS DOCENTE NO ENSINO DE ARTE: CAMINHOS PERCORRIDOS PELOS PROFESSORES NA
REGIÃO DE ARAPIRACA
INTRODUÇÃO
Na segunda metade do século XX a disciplina, “Educação Artística”, se embrionia no cenário da
educação brasileira, nasce como atividade curricular, fica numa condição em que se discute a sua
eliminação do currículo, e se posiciona com algo importante, marca presença e se consolida
como área de conhecimento no currículo da escola de educação básica. A história dessa
disciplina na educação brasileira tem marcos de mudanças radicais principalmente naquilo que as
lutas de setores internos apontam como o seio fundamental de sua presença no ambiente
escolar – a prática pedagógica‐.
No período em que recorta este estudo – a parti de 1971, nessas quatro décadas em que
abarcam o surgimento dos primeiros cursos de Ensino Superior Educação Artística – cursos de
licenciatura curta de caráter polivalente1, até os recentes cursos de formação de professores do
“Ensino de Arte” no Brasil com licenciaturas plenas e de habilitações específicas2.
A princípio esses cursos de graduação superior sob a tutela da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº. 5692/71 são criados para preencher o quadro de professores que lidarão com as
atividades artísticas, expressivas, criadoras e lúdicas na escola. São por esses cursos que os
professores são formados e inseridos no mercado de trabalho da educação escolar, com o passar
do tempo estudiosos da área percebem que esses professores não são formados
adequadamente para exercer as atribuições necessárias à docência dessa disciplina – educação
Artística ‐.
Algumas lutas por reivindicações são encampadas por setores organizados e a formação dos
professores de arte alcançaram as proposições conceituais da nova LDB, Lei nº. 9394/96 3, que
orientará o seu desenvolvimento e a utilização da arte como componente curricular obrigatório,
estabelecendo‐a como linguagem e área de saber capaz de proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de habilidades e competências cognosensíveis para o reconhecimento e
entendimentos dos códigos artísticos contemporâneos das múltiplas culturas e do pensamento
proposto na pós‐modernidade. As licenciaturas serão plenas tendo na base do curso o lastro de
várias linguagens artística e finalizando o(s) último(s) ano(s) 4 com uma habilitação específica.
Recentemente a Lei 10.639/03, altera a LDB 9394/96 e torna obrigatório que esta disciplina,
Educação Artística, junto com Língua Portuguesa e História, sejam os veículos do ensino da
história e cultura afro‐brasileira e africana no currículo da educação básica. E por último, a Lei
11.769/08 impõe a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica e alguns
entendimentos acreditam que será por meio dessa disciplina que será realizado.
As posições conceituais que são geradas no processo histórico de conquista desse espaço
“permanente” de arte na escola, e a disciplina recebe diferentes nome decorrente das diferenças
de fundamentos e de práticas pedagógicas, temos então o termo oficial Educação Artística, e a
arte‐educação, denominação dada pelos movimentos de lutas para a ampliação e reformulação
desse ensino. Essa ampliação de conceitos gera uma alternativa híbrida nos novos documentos
oficiais e nos instrumentos normatizadores da prática pedagógica da arte na escola que
pressupões a incorporação dos novos fundamentos conceituais – Ensino de Arte 5 ‐, ainda assim
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outras denominações ainda são encontradas para essa disciplina, a exemplo de Estudo das Artes
e Estudos da arte.
De agora em diante usaremos a denominação arte‐educação com sentido designado (a
profissão), como um território onde habitam a multi‐expressões e valores dos arte‐educadores
(dos profissionais), território simbólico, de uma espacialidade com fronteiras tênues com os
territórios das pessoas envolvidas com a questão. Arte‐educação, um espaço destinado a ARTE e
as relações medianeiras com o seu ensino, onde se geram representações, expressões, estesias,
desenvolvimento de linguagens, manifestação de ideias, exploração de técnica e apelo formal.
Usarei esta denominação nesse espaço de pesquisa bibliográfica e empírica, até que outra(s)
denominação (ões) sejam apontadas pelos professores pesquisados com especificidades.
Nesse percurso de pouco mais de quarenta anos, a arte‐educação no Brasil, percorre múltiplos
caminhos, sofre transições, mudanças de paradigmas e de conceitos. Na escola pública de
educação básica coexistirão e conviverão diversas correntes conceituais, opostas tendências.
Diferentes abordagens e teorias são utilizadas pelos mesmos professores nos mesmos espaços
pedagógicos, a sala de aula, servindo ao mesmo fim: ensinar arte.
Mesmo que nas duas últimas décadas tenham aumentado o número de pesquisas e publicações
acadêmicas na área de ensino de arte, percebe‐se que os resultados não têm chegado de forma
significativa a quem efetua o trabalho com o público da escola e principalmente da escola
pública. Se percebe que entre o universo da pesquisa acadêmica das universidades e a prática na
sala de escola de ensino fundamental e médio, vai se ampliando a lacuna e que a grande maioria
dos professores não conseguem transpor.
Considerando esse súbito transito de conceitos, paradigmas, epistemologia e práticas na história
da arte‐educação brasileira, queremos saber dos docentes que atuam nessa disciplina, como
essas transformações interferiram em seu trabalho na sala de aula. De onde vêm e como
fundamentam a sua prática docente? Será que essa prática da docência da arte‐educação
desenvolvida nas escolas acontece por escolhas de dentro de um quadro teórico ou elas
decorrem de circunstancias alheias aos fundamentos do próprio ensino de arte?
Considerando ainda que o Centro de Estudos Superiores de Maceió‐Cesmac era o principal
centro formador de docentes para o ensino de arte, e seu curso já está fechado há mais de 15
anos e que a Universidade Federal de Alagoas‐Ufal, com seu curso de licenciatura em Artes
Cênicas existe a menos de 10 anos, esses dados são superficiais e só com eles não podemos
desenvolver um perfil dos professores de arte que atuam na região da grande Arapiraca (5ª CRE e
Secretarias Municipais de Educação). Qual é o quadro de professor que temos? Quantos são,
qual é a formação superior que têm?
Até recentemente as pesquisas mostravam que a maioria dos professores de arte que atuavam
nas escolas não tinha habilitação especifica. Será que os professores que atuam na docência da
arte‐educação nas escolas de educação básica ocupam estes postos apenas impulsionados pela
oportunidade de trabalho, para superar as dificuldades de sobrevivência? Se considerarmos que
uma parte desses professores vieram por essa necessidade, como será que foram afetados em
sua identidade ao ocuparem e permanecerem na docência de arte? Como esses profissionais
desenvolvem sua profissionalidade?
As alterações epistemológicas do ensino de arte foram feitas no terreno das leis e isto afeta
diretamente uma imensa população – a da escola está diretamente envolvida ‐. A partir de cada
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modificação os órgão e setores oficiais da educação carregadas dessa “nova” ideologia, criam
mecanismos para que ela seja executada, com nova dinâmica, novos princípios e se necessário à
ampliação do quadro de profissionais. Como isso ocorre na região?
Com as transformações ocorridas no cenário da arte‐educação, advindas do campo das leis,
implicadas com mudanças teóricas e práticas – as academias científicas serão os espaços de
proposição da formação para a compreensão dos paradigmas propostos e difusão deles, sejam
eles baseados nas práticas desenvolvidas pelos artistas, nos processos de mediação feitos nos
museus ou/e de referenciais elaborados por escolas ‐, com a proposição qualitativa, acontece
uma necessidade de aumento quantitativo de pessoal no quadro desses profissionais na escola
pública.
O mercado de trabalho oferece uma demanda muito grande que foi preenchida ao longo dos
anos, a partir de 1971 quando nasce a Educação Artística (com caráter de atividade “recreativa”).
O processo de preenchimento dessas vagas de trabalho acelera‐se entre o período de 1996 e
2014, quando da publicação da LDB 9394/96 que institui arte no currículo como disciplina de
linguagem da educação básica, disciplina obrigatória no currículo. A ocupação desses postos de
trabalho, é oferecido pela rede pública e vão sendo preenchidos por profissionais das mais
diversas origens e perfis, com formação em arte ou não.
As mudanças de paradigmas de ensino de arte, vêm se implementando desde início da década de
1970, desde o encontro do que restou das teorias da Escola Nova com as da arte ‐ expressão
criadora, desenvolvimento do ser sensível e experiências construtivas ‐ que têm como base
autores ainda hoje clássicos dos estudos específicos da área, John Dewey, Arte como experiência
(1974), Viktor Lowenfeld, Desenvolvimento da capacidade criadora, (1977a), A criança e sua arte,
(1977b) (originalmente desenvolvidos na primeira metade da década de 1950) e Herbert Read, A
educação pela arte (1982) e A redenção do robô: meu encontro com a educação através da arte
(1986). Autores abandonados por uns e recentemente recuperados por outros.
As mudanças de paradigmas se acentuaram nos anos de 1980 e de 1990 com as discussões
políticas e pedagógicas que procuraram a autoafirmação do ensino de arte como área de
conhecimento. Esses debates giraram em torno de pensamentos modernistas ‐
desenvolvimentistas e cognitivos‐, preocupados com a superação dos modelos anteriores – lasser
faire ‐, indicando caminhos mais sistemáticos em seus métodos. Métodos que a partir de 1988,
são baseados na triangulação em arte – produzir – apreciar – contextualizar‐. Esse movimento
terá nessas décadas, Ana Mae Barbosa como seu maior representante conceitual, político e
cultural seguida por outras personalidades que irão de outro modo conduzir o pensamento da
arte‐educação na liderança de um movimento que introduz no cenário nacional os conceitos
pedagógicos do ensino de arte do Discipline Basic Art Education‐DBAE, explicitando a presença
de autores estadunidenses como Robert William Ott (1997), Edmund Feldman (1991), Brent e
Marjori Wilson (1984) e outros mais, norteando novas tendências para o ensino de arte.
Ainda entre os anos de 1980 e de 1990 foram encampadas lutas históricas e revolucionárias nos
aspectos políticos e sociais de nosso país, “todos” pensavam na restauração da democracia e na
busca pela cidadania plena e irrestrita. No campo da arte‐educação as lutas reivindicam e
implantam inúmeras conquistas. Nesse momento de transição política o fazer pedagógico do
ensino de arte, sai dos intestinos da Lei 5692/71, de um fazer sem qualificação e vai transitar
pelas práticas modernistas baseadas nas multi‐experimentações, centrada na expressão,
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

envolvendo até as várias linguagens da arte decorrente da formação pluralista, multifacetada,
deficiente, e de caráter aparentemente multidisciplinar, trilhará em seguida os caminhos dos
estudos de arte pelas mudanças conceituais e paradigmáticas com tendências contemporâneas,
pós‐modernas.
O uso dessas tendências pós‐modernas ampliam‐se com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases
da educação ‐ LDB 9394/96 que introduz em seu eixo a ideia de escola democrática, educação
para todos, propondo a condução de questionamentos e respostas sobre a qualidade do ensino e
contempla a arte como linguagem e como disciplina obrigatória no currículo escolar da educação
básica, a arte dentro desta lei é área de conhecimento e linguagem, portadora de códigos e
símbolos que precisam ser socializados e democratizados para que todos tenham acesso e os
leiam.
As orientações legais deste “novo” ensino de arte são agora norteadas pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCNs, com base nos três eixos adaptados nos moldes descritos por Ana
Mae Barbosa (1988) como metodologia triangular para o ensino de arte, e junto a outras
publicações trazem à luz fontes de pesquisas que propõem focos centrados na percepção e à
orientação/educação do olhar, baseado nos sistemas de leituras da imagem, reflexões orientadas
pela bibliografia de autores como Robert Ott (1987), Robert Sauders (1990), Edmund Feldman
(1991), Elliot Eisner (1972), Rudolf Arnheim (1998), Dondis (1973), Merleau‐Ponty (1999), Gibson
(1974) e outros.
Outros debates acontecerão, ampliam‐se as pesquisas de pós‐graduação em torno da arte‐
educação e ao final da década de 1990 até as datas recentes surgirá à necessidade de pensar a
arte contemporânea e popular, seus códigos e signos para a compreensão da expressão artística
nos novos tempos, movimento que traz a tônica à dicotomia de uma construção de identidade
planetária, contra o fortalecimento da plural diversidade étnico cultural, temos como exemplo
Raquel Mason (2001), quando propõe estudos da multiculturalidade no ensino de arte, e que
compreende a história e o acervo de imagens do arte‐educador como reflexos de sua formação e
que pode ser compreendido como possibilidade de trabalho com alunos. Dessa reflexão algumas
outras questões que pertencem a problematização desse estudo são levantas.
1 ‐ Formam‐se então, professores em várias linguagens artísticas em pouco tempo (dois anos) –
Artes Plásticas, Música, Artes Cênicas e Desenho).
2 ‐ A formação nesses cursos são em apenas uma linguagem artística.
3 ‐ Esta Lei altera completamente os sentidos, significados e concepção de arte na escola, retira‐a
do caráter de atividade e a transforma em área de conhecimento e após sua publicação, institui
um instrumento orientador de ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais ‐ PCNs.
4 ‐ Ainda hoje existem cursos de licenciaturas plenas com vários tempos de formação: há cursos
regulares de 36 meses, 42 meses e de 48 meses.
5 Temos com exemplo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’S, divulgados a partir de
1997/1998.
MATERIAL E METODOLOGIA
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Serão utilizados instrumentos metodológicos de pesquisa de campo, entrevistas reflexivas
coletivas a partir de atividades vivencias, com a intenção de abordar os professores de arte sobre
os motivos de suas escolhas e de suas permanências no segmento da docência do ensino de arte.
Serão utilizados também depoimentos, orais e escritos para consideração da memória
iconográfica a fim de trazer à tona proposições práticas e/ou teóricas implicadas do ensino de
arte entre as últimas três décadas, observando como impregnou na prática de cada um.
Na análise procurar‐se‐á à lógica e a compreensão dos sentidos que os participantes atribuem à
docência de arte na escola pública, e as forças que os direcionam na condução de um caminho de
prática pedagógica e que os influenciam no modo como a arte lhe aparece dentro da escola
pública brasileira. Para análise numa proposta em hermenêutica baseada em HERMAM (2002) e
CRÍTELLI (1996).
As análises caminharão pelos estudos das narrativas, reconhecendo no discurso as identificações
com situações de ensino‐aprendizagem do professor, no contato com as expressões artísticas e
culturais, que possivelmente contribuíram com ações formativas, configurando‐se como
situações de mediação, seja pela presença de objetos estéticos ou de manifestações culturais –
populares ou eruditas, que possibilitem o reencontro com as raízes da existência internalizada
pelos sujeitos e que promoveram seu relacionamento com a arte‐educação, que provavelmente
determinou suas pessoalidades.
Essa pessoalidade com sentidos e significados que contemplem ancestralidade, memória e
desejos, jeito de ser e as austeridades instaladas na pessoa, e a sujeitidade, da pessoa que se
constrói nas inter‐relações com o mundo. Conceitos utilizados por FRANGE (2001, p. 36) em Arte
e Seu Ensino, uma Questão ou Várias Questões?
A escolha dos participantes será por adesão e seleção. Será enviando convites a todos os
professores região de Arapiraca para participarem do grupo de pesquisa com – entre 10 e 20
professores de arte ‐, excedendo‐se a quantidade será estabelecido o critério de seleção que
contemplando a diversidade: tempo de atuação e forma de obtenção da licenciatura em arte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Essa pesquisa se propõe ressaltar o que está por traz dos indícios que apresentam os interesses
particulares que inclinaram as pessoas para essa profissão – arte‐educação‐. Pretende buscar
algumas origens de contato pessoal com a arte, utilizando os caminhos da reminiscência de suas
histórias, com a intenção de reconhecer a compreensão que tem de arte‐educação e quais os
sentidos que os professores atribuem ao ensino de arte, antes e após o envolvimento com a
formação e o exercício da profissão docente.
Qual é a configuração do processo de constituição da identidade do professor de arte? Será que
pode se assegurado sentimento de pertencimento à arte‐educação? Será que todos os
professores de arte têm esse sentimento de Ser e Pertencer a arte‐educação? Como se sentem
com esse Ser e Pertencer? Quais as exigências para ser e pertencer a algo?
Pretende desenvolver uma “arqueologia” da memória da formação docente: iconográficas, orais
e escritas no processo de escolha da profissão docente de arte; perceber os sentidos atribuídos
ao ensino de arte por esses professores e o impacto que essa relação com a docência provocou
em suas vidas, levando em consideração que alguns foram inseridos no contexto da arte‐
educação com o advento da Lei 5692/71 e que permaneceram no processo, passando pelas
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adaptações curriculares implicadas pela lei 9394/96 e com suas recentes alteração em 2002 e
2008.
Reflexão esta que se fundamentará nos referenciais bibliográficos da hermenêutica e
fenomenologia, da estética da arte e da arte‐educação, em pesquisa sobre trabalho e convivência
com professores. Procurando pensar a ocupação do espaço de trabalho como perda e ganho de
reconhecimento político que vem da opressão e do desenraizamento, conforme apontado por
AMATUZZI (1989), o uso da linguagem e a construção da subjetividade de AUGRAS (1981), com a
aproximação e interpretação da realidade em CRITELLI (1996), somados aos fundamentos
filosóficos referenciais de identidade pessoal e identidade narrativa de RICOEUR (1990), sobre a
critica da existência e da expressão baseada na percepção fenomenológica de MERLEAU‐PONTY
(1990, 1997 e 1999, 2000) e nas considerações existenciais HEIDDEGER (1981, 1993)
CONCLUSÃO
A cada ano, as referências conceituais de docência, relacionadas ao ensino de Arte vêm se
qualificando, apesar disso é preciso avançar muito no sentido de se obter, por parte do professor
um desempenho profissional ideal e adequado às atuais necessidades visando dessa forma
garantir resultados positivos em relação à aprendizagem dos alunos. Para tanto, faz‐se necessário
o uso de intervenções mais efetivas, que valorizem o professor e contribuam para que os alvos
desejados na aprendizagem na escola sejam alcançados. Percebe a necessidade de pesquisa
como se apresenta o cenário atual de professores de arte levando em consideração os indicativos
dos órgão oficiais, como também desenvolver um mapeamento de suas práticas para assim se
pensar em possíveis intervenções, dessa forma poderemos evitar o que vem ocorrendo:
a)
frequentes mudanças do quadro de professores;
b)
ampliação do quadro de professores de Arte;
c)
presença de muitos professores novos lecionando a disciplina Arte: tanto recém‐
formados, como também recém‐admitidos;
d)
grande quantidade de professores não formados (estudantes do último ano de
curso de arte ou até mesmo com apenas 50% do curso);
e)
professores e profissionais de outras áreas do conhecimento no comando da
disciplina, principalmente bacharéis de artes plásticas, arquitetos e pedagogos.
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RESUMO
Por meio deste artigo apresentamos os resultados e
percepções obtidas no acompanhamento de alunos da
escola pública em sua preparação para o Exame de
Seleção 2014 e Programa de Iniciação Tecnológica e
Cidadania – ProITEC do Instituto Federal do Rio Grande
do Norte ‐ IFRN, através do Projeto de Extensão “IFRN +
Comunidade”. O Projeto visa oferecer aos alunos do
Ensino Fundamental da rede pública de ensino (da
cidade de Santa Cruz/RN e região do Trairi Potiguar),
como objetivo principal, uma melhor preparação
acadêmica com vistas a um futuro de possibilidades
mais dignas e de melhoria de seu contexto social e
econômico, a partir do desenvolvimento educacional e

de uma melhor formação como ser social. Através deste
projeto, foram oferecidas aulas, aos sábados, a 80
jovens alunos que cursavam o 9º ano em escolas
públicas e estavam se preparando para o Processo
Seletivo 2014 do IFRN. Concomitantemente, também
fora realizado um acompanhamento Social e Psicológico,
traçando o perfil de cada um dos participantes. Ao final
deste, foram perceptíveis as melhorias educacionais,
psicológicas e motivacionais dos alunos envolvidos, além
de um índice satisfatório de alunos aprovados no
Processo Seletivo do Instituto Federal.

PALAVRAS‐CHAVE: Acompanhamento, preparação, escola pública, Trairi potiguar, processo seletivo.

MONITORING OF PREPARATION OF PUBLIC SCHOOL STUDENTS FOR THE SELECTION PROCESS
IFRN: EXTENSION PROJECT "IFRN + COMUNIDADE"
ABSTRACT
Through this paper we present the results and insights
gained in the monitoring of public school students in
their preparation for the 2014 Exam Selection and
Technological Program Initiation and Citizenship ‐
ProITEC of the Federal Institute of Rio Grande do Norte
– IFRN, through Project extension "IFRN + Comunidade".
The Project aims to provide elementary school students
in public schools (the city of Santa Cruz/RN and Trairi
Potiguar region) as the primary objective, a better
academic preparation with a view to a more dignified
future possibilities and improving their social and
economic context, from the educational development

and better training as a social being. Through this
project, classes were offered Saturdays to 80 young
students who were enrolled in 9th grade at public
schools and were preparing for the Selection Process
2014 of the IFRN. Concomitantly, also carried out a
psychological and social monitoring, tracing the profile
of each participant. At the end of this, were perceived
educational,
psychological
and
motivational
improvements of the students involved, and a
satisfactory rate of students who passed the selection
process of the Federal Institute.

KEY‐WORDS: Monitoring, preparation, public school, Trairi potiguar, selection process.
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O ACOMPANHAMENTO DA PREPARAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA PARA O PROCESSO
SELETIVO DO IFRN: PROJETO DE EXTENSÃO “IFRN + COMUNIDADE”
INTRODUÇÃO
É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira, especialmente
na educação pública básica. Maiores ainda são os fatores que proporcionam estes resultados
negativos e as dificuldades para resolvê‐los.
A escola pública é frequentada, em sua maioria, por pessoas de poucas posses, das classes
média baixa e baixa, ou seja, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e
social. A decadência da escola pública no Brasil, além de outros fatores, está vinculada ao pouco
investimento em educação nesse país. Há uma desvalorização dos profissionais e de toda a
estrutura educacional, resultando em profissionais desmotivados e em uma estrutura arcaica que
não acompanha as evoluções das teorias e práticas educacionais.
De acordo com Piaget (1978), a educação plena está longe de ser alcançada pelos
métodos tradicionais de ensino, pois para uma educação plena seria necessária uma formação
pela experiência vivida, pela liberdade de pesquisa, enfim por uma escola menos autoritária e
centralizadora, e mais libertadora, onde o indivíduo pudesse ter uma educação integral, sendo
respeitado em seus direitos e liberdades, bem como respeitados os direitos e liberdades do
outro.
Por todos esses motivos, a escola pública, em regra, forma alunos desmotivados,
desestimulamos e despreparados, sendo justamente neste ponto que decidimos agir, visando à
atenuação deste quadro preocupante em que se encontra a educação da cidade de Santa
Cruz/RN e do Trairi potiguar.
Piaget (1978) diz que afirmar o direito da pessoa humana à educação é assumir uma
responsabilidade muito mais pesada do que assegurar a cada um a capacidade de ler, escrever e
contar. É garantir a toda criança o inteiro desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição
de conhecimentos e valores morais correspondentes ao exercício de suas funções, até adaptação
à vida social atual.
Dentro desta perspectiva e da realidade apresentada, criou‐se, então, o Projeto de
extensão “IFRN + Comunidade”, visando, além de proporcionar uma preparação e estimulação
mais intensa e adequada, traçar um perfil comum dos alunos da escola pública da região, a fim
de tentar identificar as maiores dificuldades – sejam elas sociais, econômicas ou educacionais –
por eles vivenciadas e agir/trabalhar no sentido de minimizá‐las ou assisti‐los para tal. O projeto
visa, muito além da capacitação dos jovens, permitir uma maior possibilidade de sucesso em seu
percurso acadêmico e, ainda, em longo prazo, a entrada no mercado de trabalho de maneira
digna e valorizada, contribuindo nos aspectos profissionais, sociais e no exercício pleno de sua
cidadania.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O ProITEC e o Sistema de cotas no IFRN: caracterização do público‐alvo
O Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) é um curso de formação inicial
e continuada, na modalidade de educação a distância, com carga‐horária total de 160 horas que
prepara os estudantes por meio de livros e teleaulas para o ingresso no ensino técnico integrado
ministrado pelo IFRN. Seu objetivo é aprofundar a aprendizagem de alunos das escolas da rede
pública de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, contemplando as disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática e Ética e Cidadania.
São aptos à inscrição no ProITEC alunos que tenham cursado todo Ensino Fundamental
exclusivamente em escola da rede pública de ensino e/ou estejam matriculados no 9º ano (antiga
8ª série) do ensino fundamental.
O ingresso para os cursos técnicos de nível médio do IFRN se dar através de prova objetiva
e subjetiva (redação), denominado Processo Seletivo. Quanto à destinação de suas vagas, 50% de
seu total, por curso, será aos que fizeram o ensino fundamental na rede pública, participantes do
ProITEC.
A inscrição no ProITEC garante a isenção da taxa de inscrição no processo seletivo para as
vagas do ensino médio integrado 2014. Quando as inscrições para o Processo Seletivo forem
abertas, o candidato deverá entrar novamente na área do candidato para realizar a inscrição para
o Exame Geral de Seleção, escolhendo o curso para o qual deseja concorrer, mas não precisará
pagar uma nova taxa de inscrição. Ele estará inscrito e concorrendo, automaticamente, às vagas
destinadas e exclusivas para alunos das escolas públicas (listas L1, L2, L3 ou L4 – conforme
exemplificado na figura 1, abaixo).

Figura 1 – Listas de vagas gerais e diferenciadas, curso técnico em apicultura, Edital 24/2013 –
PROEN/IFRN
O Sistema de cotas do Exame de Seleção do IFRN divide as vagas a eles destinadas (50%
do total, por curso) em 04 (quatro) listas diferentes de candidatos, de acordo com seu perfil
socioeconômico e étnico. Nosso projeto visava atender justamente esses quatro perfis de
estudantes, todos – exclusivamente – da escola pública, que se diferenciam apenas de acordo
com sua renda familiar e/ou etnia. Aliado ao ProITEC, que fornecia o material de estudo, atuamos
presencialmente, semanalmente, acompanhando a evolução e prestando uma assistência
integral aos alunos em sua preparação para o Processo seletivo 2014 do IFRN.
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O Projeto de Extensão “IFRN + Comunidade”: objetivos e metodologias aplicadas
O Projeto de Extensão “IFRN + Comunidade” nasceu da ideia de acompanhar a
preparação de alunos da escola pública para o Processo Seletivo do IFRN, identificando suas
maiores dificuldades, testando novas metodologias e dando os subsídios necessários para o
desenvolvimento do processo ensino‐aprendizagem.
Como objetivo principal, o projeto visa proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental
da rede pública (de Santa Cruz/RN e Trairi Potiguar) uma melhor preparação acadêmica com
vistas a um futuro de possibilidades mais dignas e de melhoria de seu contexto social e
econômico, permitindo assim o exercício perene de sua cidadania, a partir do desenvolvimento
educacional e de uma melhor formação como ser social.
O projeto foi divulgado para a comunidade através dos meios de imprensa disponíveis na
região, como rádios, blogs e imprensa escrita (jornais locais), além de visitas às escolas públicas e
através da 7ª DIRED (Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos), responsável pelas
escolas da região do Trairi. Após a divulgação, fora solicitado às escolas que se fizesse um
cadastro e triagem dos jovens que pretendiam concorrer a uma vaga nos cursos integrados
oferecidos pelo IFRN e tinham interesse em participar do projeto. As vagas foram distribuídas
proporcionalmente de acordo com o número de alunos de cada escola.
O projeto ofereceu aulas semanais (Figura 2), de matemática e língua portuguesa, a 80
jovens alunos de escolas públicas que cursavam o 9º ano e desejavam concorrer a uma vaga nos
cursos integrados oferecidos pelo IFRN. As aulas ocorreram aos sábados e foram ministradas por
graduandos/bolsistas do curso de Licenciatura em Matemática, oferecido pelo próprio Campus
Santa Cruz do IFRN, e da Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
‐ UFRN, pois assim seria possível levar até à comunidade atividades de ensino realizadas por
Licenciandos das duas mais importantes instituições de ensino público do Rio Grande do Norte.
As aulas ministradas neste projeto ainda puderam ser contabilizadas como experiência de estágio
e docência para os alunos das licenciaturas, além de ser carga horária/atividade complementar,
enquanto Projeto de Extensão.

Figura 2 – Aula do Projeto “IFRN + Comunidade” (Setembro/2013)
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Considerando a situação socioeconômica dos alunos participantes do projeto “IFRN +
Comunidade”, sabíamos que havia a necessidade de não só oferecer aulas preparatórias, mas
também os materiais que os ajudassem em sua preparação solo, uma vez que as aulas eram
ministradas somente uma vez por semana. Para tal, a fim de deixá‐los melhor amparados em sua
preparação, distribuímos kits compostos de material escolar, dois livros didáticos e DVDs com
vídeo‐aulas, voltados e preparados especificamente para candidatos às vagas do Processo
seletivo 2014.
Um dos livros abordava conteúdos e atividades (das disciplinas de Português, Matemática
e Ética e Cidadania), enquanto o outro trazia questões de Processos dos anos anteriores, a fim de
aproximar os alunos à realidade e ao nível do Exame de seleção.
Em sua obra, PIAGET (1978) propôs a interdisciplinaridade no lugar das faculdades que
fragmentam o conhecimento, pois seria fundamental quebrar as barreiras entre as ciências e
superar os cérebros bitolados dos mestres. Através dos conhecimentos sobre a importância da
interdisciplinaridade, pudemos transpor aos discentes que essas disciplinas andavam lado a lado,
não se dissociavam, da mesma forma, a construção do conhecimento deveria estar atrelada a
essa linha de pensamento, onde se relacionar com o outro e trocar conhecimentos seria também
uma forma mais eficiente de aprendizagem.
Nas aulas, a utilização de material didático do Laboratório de Matemática, disponível no
Campus, chamava a atenção e despertava o interesse dos alunos para as disciplinas; fazíamos
também a utilização de mídias educacionais, como projetor multimídia, atividades de pesquisa e
oficinas que envolvessem os conteúdos vistos em aula. Tudo se tornava atrativo e bastante
estimulante. Segundo FOSSA (2011), a atividade se faz completa quando munida fica completa
no sentido de estar munida dos três tipos de representação física (os materiais manipulativos),
uma representação oral (a discussão no grupo e, se for o caso, a apresentação dos resultados ao
professor e/ ou outros colegas), e uma representação simbólica (o registro por escrito).
De acordo com Vygotsky, um dos mais respeitados teóricos da área da educação, o
desenvolvimento do indivíduo se dá como resultado de um processo sócio histórico e cultural, ou
seja, através de seu meio, da sua cultura, percebendo o papel da linguagem e da aprendizagem
nesse desenvolvimento, à medida que este ser se manifesta para com os seus. Vygotsky defende
que a linguagem humana é o principal instrumento de interação, é elementar e constitui‐se como
um sistema simbólico fundamental.
Planejávamos as aulas a fim de conseguir atingir a satisfação tanto por parte dos alunos
quanto por parte dos docentes que compunham a equipe do projeto, então, dentro dessa
perspectiva, tínhamos aulas lúdicas, estimulantes, onde se buscava relacionar o conteúdo que
estava sendo trabalhado com os materiais disponíveis no Laboratório de Matemática do IFRN e
mostrar sua aplicabilidade prática no cotidiano dos alunos. O parcelamento e a
compartimentação dos saberes impedem aprender o que está tecido junto (MORIN, 2000).
A Pró‐Reitoria de Extensão do IFRN (PROEX/IFRN) custeou o projeto em sua edição 2013,
e já repactuou o custeio para 2014, após submissão e aprovação em Edital próprio. Neste ano,
tentaremos abranger ainda mais escolas e mais cidades, a fim de que se tenha um universo maior
de alunos beneficiados e uma caracterização mais fidedigna da realidade local.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos na realização do projeto foram apresentados através de um
relatório anexado à avaliação final do projeto, em reuniões com as escolas envolvidas. No
relatório foram apresentadas estatísticas a respeito da frequência, taxa de desistência,
percentual de aprovações, dentre outros índices e melhorias acadêmicas percebidas. Os
relatórios e resultados foram divulgados em reuniões com as escolas públicas da região do Trairi
Potiguar, atendidas pela 7ª DIRED, com vistas à receptividade do projeto por parte da
comunidade escolar local e demonstrar seus impactos na qualidade educacional dos alunos
atendidos.
O primeiro indicativo da excelente aceitação e do envolvimento dos alunos com o projeto
está no alto índice médio de frequência (figura 3) registrado ao longo de sua execução. A taxa
média de frequência ficou em torno de 77%, acima do esperado pela equipe e dos índices
registrados nas escolas participantes, por exemplo. À medida que os alunos se sentiam mais bem
preparados, acompanhados e assistidos adequadamente, se sentiam também mais estimulados a
estudar e frequentar as aulas do projeto.

Figura 3 – Índice de frequência média dos alunos nas aulas do Projeto
Periodicamente aplicávamos simulados, com rigidez de horário, número de questões (40
questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática) e uma redação que
seguiam os mesmos padrões de exigência do Exame de Seleção, mostrando uma realidade mais
próxima da que encontrariam ao final, no Processo Seletivo e, ademais, com o objetivo de avaliar
as evoluções e dificuldades dos participantes. As notas nos simulados cresceram em torno de
37% ao longo dos 05 meses de acompanhamento, quando aplicamos 03 testes avaliativos (nos
meses de agosto, setembro e outubro de 2013). Através do gráfico (Figura 4), ilustramos a
evolução dos alunos ao longo dos Simulados aplicados, resultado dessa preparação mais
envolvente, estimulativa e interdisciplinar.
Utilizando‐se de novas metodologias e inovando nos recursos didáticos, é notório o
rápido desenvolvimento educacional destes, o que mais tarde culminaria em resultados bastante
satisfatórios no Processo Seletivo. Segundo PIAGET (1967), o desenvolvimento é uma
equilibração crescente que oscila entre um estado de menor equilíbrio para um equilíbrio
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superior. Então sendo uma construção contínua, que passa de um estágio inferior para um
superior, a equilibração é um processo de desequilíbrio e equilíbrio que acontece entre os
estágios para haver uma mudança de estágio.

Figura 4 – Nota média dos alunos do Projeto nos Simulados aplicados
Dentre tantas melhorias observadas (figura 5), elencamos e focamos em algumas que se
mostraram mais evidentes e foram molas impulsionadoras no desenvolvimento acadêmico dos
estudantes. Os índices giraram em torno de 20% a 30% e, além de resultarem na evolução dos
alunos, trouxeram maior dinâmica e fluidez às aulas. A cada mês, os discentes se mostravam mais
estimulados a estudar, confiantes no seu potencial e no nível de conhecimento que estavam
atingindo, tornando‐se mais interessados e participativos em sala. Os dados foram coletados
junto às escolas participantes e aos Docentes do projeto, através de observações durante as
aulas e de questionários aplicados pelo setor de Psicologia do IFRN / Campus Santa Cruz.

Figura 5 – Índices/melhorias observadas junto aos alunos do Projeto
O número de aprovações (ilustrado na figura 6) foi dado como satisfatório – 33 (trinta e
três) alunos, cerca de 54% do número total de participantes ‐ para a equipe atuante no projeto,
consideradas as deficiências existentes na educação básica desses alunos, o estado de
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vulnerabilidade social no qual se encontram e as rápidas melhorias que conseguimos com ações
inovadoras, porém simples, ao longo do projeto. E é partindo deste fato que comemoramos hoje
o bom rendimento do “IFRN + Comunidade” ao encontrar com alunos no IFRN – Campus Santa
Cruz (participantes da 1ª edição do projeto), que conseguiram a aprovação no Processo Seletivo
e nos dão motivação para continuar atuando e tentando atingir cada vez mais estudantes
interessados em ingressar no Instituto Federal. Com uma melhor educação abrimos um leque de
novas possibilidades e um novo horizonte para estes jovens, dando‐lhes a oportunidade de
ingressar mais dignamente no mercado de trabalhar e atuarem como agente transformador de
sua realidade.

Figura 6 – Índice de aprovação dos alunos do projeto no Processo Seletivo 2014 do IFRN
Observamos também que as metodologias e recursos utilizados no decorrer deste
acompanhamento conseguiram se adequar ao perfil dos alunos, considerando que cada turma e
cada aluno, mais especificamente, possui uma identidade própria, necessitando, assim, de ações
didáticas e metodologias diferenciadas, específicas para suas dificuldades. Em uma pesquisa um
pouco mais aprofundada dos diferentes perfis dos alunos, através do acompanhamento social e
psicológico oferecidos, foram apontadas as maiores dificuldades, onde e como precisávamos
agir, a fim de saná‐las e quebrarmos as barreiras para a entrada de novos conhecimentos.

CONCLUSÃO
O Projeto de Extensão “IFRN + Comunidade”, curso preparatório para ingresso no Ensino
Médio Integrado do IFRN – Campus Santa Cruz, visava acompanhar alunos de escolas públicas da
região Trairi Potiguar com a ideia de poder ajudá‐los a concorrer às vagas abertas nesta
modalidade, de forma igualitária para com os demais candidatos. As aulas ministradas eram
basicamente voltadas aos conteúdos exigidos no edital divulgado pelo IFRN (Edital 24/2013 –
PROEN/IFRN), tentando sanar as dificuldades detectadas, através de metodologias facilitadoras e
adequadas ao perfil dos nossos alunos. Dificuldades estas detectadas através de simulados
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

aplicados nas turmas ao início das aulas, com o objetivo de conseguir melhorar o desempenho
em Português e Matemática (disciplinas exigidas no Processo Seletivo), para que empecilhos não
os atrapalhassem na construção de novos conhecimentos e desenrolar de novos conteúdos.
Analisando o perfil socioeconômico e educacional dos nossos participantes, concluímos que
realmente haviam falhas que os impediam de prosseguir adquirindo novos saberes, então,
tomamos consciência de que deveríamos nos adequar ao modo que eles conseguiam aprender,
estimulando o processo cognitivo da aprendizagem.
O curso preparatório conseguiu nos render riquíssimas experiências vivenciadas em sala e
também fora dela, quando o nosso contato com a comunidade escolar era diretamente
existente. A situação em que se encontrava a educação da nossa região mostrava uma
necessidade de complemento e inovação em suas metodologias de ensino, ou seja, não atingiam
– ainda – o foco nem a motivação que os alunos do 9º ano precisavam em seus estudos
preparatórios.
Além de proporcionar um acompanhamento presencial dos conteúdos (Português e
Matemática), o projeto conseguiu traçar o perfil socioeconômico e psicológico dos candidatos,
bem como investigou e constatou os melhoramentos que seriam possíveis apenas com o
incentivo educacional, a diversificação dos recursos didáticos e o acompanhamento integral dos
alunos em sua preparação.
Devido sua boa aceitação, os ótimos resultados alcançados e tendo sido, novamente,
aprovado ‐ em 1º lugar, como uma das melhores ideias “extensionistas” do IFRN – no Edital da
Pró‐Reitoria de Extensão (PROEX/IFRN) para 2014, o projeto continua. Dessa vez assume o nome
“IF + público”, cujas atividades irão de maio a dezembro do ano corrente.
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RESUMO
Este trabalho faz parte da reflexão desenvolvida a partir
do projeto de extensão: Cyber Étnica ‐ Vídeo Identidade
foi realizado na Aldeia Tingui Botó, situada no povoado
Olho d'água do Meio, município de Feira Grande/AL,
nosso principal objetivo era a inserção do indígena no
universo digital de computação por meio da utilização
de softwares de edição de textos, imagens e vídeo. Mas,
como isso funcionaria? Tínhamos a intenção de
desenvolver essa aproximação através do diálogo, com
isso estabelecer uma troca de conhecimentos sobre
nossas realidades, criar vínculos para facilitar o acesso
ao
conhecimento
em
informática
básica.
Proporcionando com que os índios pudessem entrar
literalmente no mundo tecnológico. Então as nossas

aulas de informática aconteciam dentro da aldeia, uma
vez por semana e nessas aulas nós utilizamos um
conjunto de programas (Linux educacional 3.0) com
softwares previamente instalados nos computadores
que a aldeia possuía doados pelo Ministério da
Educação e Cultura‐MEC, como também utilizamos
softwares livres de edição de fotos e de vídeos. Dessa
forma aprenderam a manusear as ferramentas
tecnológicas, até então, algo desconhecido para a
maioria deles, e por meio das atividades aplicadas:
textos digitados sobre suas vivencias, planilhas de dados
da própria aldeia, confecção de slides de apresentação,
fotos editadas e vídeos produzidos, assim passamos a
conhecer
mais
de
sua
cultura.

PALAVRAS‐CHAVE: CyberCultura, Inclusão Digital, Cultura Indígena.

INDIGENOUS IDENTITY IN THE TECHNOLOGICAL ERA
ABSTRACT
This work Extension , Cyber Ethnic ‐ Video Identity was
held in the Village Tingui Boto situated in the village of
Eye Water Environment , municipality of Feira Grande /
AL , our main goal was the inclusion of the indigenous in
the digital world of computing through the use software
editing text, images and video . But how does this work?
We intend to develop this approach through dialogue, it
made for an exchange of knowledge about our realities ,
create links to facilitate access to basic computer
knowledge . Providing the Indians could literally enter
the technological world. So our computer classes were

held in the village once a week and these classes we use
a set of programs (educational Linux 3.0) with software
pre‐ installed on computers that the village had donated
by the Ministry of Education and Culture MEC ‐ like also
use free software photo editing and video production.
Thus learned how to handle technological tools, until
then, something unknown to most of them , and
through the activities apply: typed texts on their livings ,
datasheets the village itself , making presentation slides
, photos and edited videos produced , so we get to know
more
of
their
culture
.

KEY‐WORDS: Cyberculture, Digital Inclusion, Indigenous Culture

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

INTRODUÇÃO
A tecnologia tem se tornado um patrimônio cultural na sociedade atual. E a sociedade deve
usufruir deste patrimônio, visto que o direito é opcional.
Identidade cultural foi conceituada como o conjunto de referências culturais por meio do qual
uma pessoa ou um grupo se define se manifesta e deseja ser reconhecido, no nosso caso a
Cultura Indígena. Diz Puhuy Pataxó Hãhãhãe que: "Ser índio é ser igual, é ser diferente. Ser índio
é ter coragem de lutar, e com a luta unir seu povo". E com conseqüência isto está relacionado
aos processos de ocupação de espaços, territoriais, culturais, poder e resistência (Castells, 2001).
E inclusão Digital é o processo de acesso às tecnologias em lugares que ainda não conhecem as
ferramentas de informação. Para essa inclusão acontecer é preciso que se tenha 3 ferramentas
básicas: o computador, a conexão a rede e o domínio das ferramentas. E para que esse domínio
aconteça é necessário que alguém apresente essas ferramentas a quem não possui acesso.
Os índios também precisam estar antenados com as novidades do mundo contemporâneo.
Surgem algumas questões: Como essas tecnologias devem ser apresentados aos povos
indígenas? Como proporcionar o ensino de softwares a eles? Tendo em mente que é um povo
que possui cultura específica, costumes diferenciados com uma relação muito íntima com a
natureza. Como proporcionar esse legado da era tecnológica para pessoas que vivem em um
mundo “paralelo” sem tirá‐los do seu universo? De que forma oferecer a novidade da tecnologia
sem mudar seus costumes?
Sabe‐se que as novas tecnologias vieram para ficar e certamente alteram o comportamento
social. Nas aldeias isso a tecnologia não é tão comum, até porque lá existem outros hábitos,
outras atividades, lá a interação humana ainda está muito forte. Mas, eles não podem deixar de
acompanhar o mundo contemporâneo e precisam fazer isso sem se distanciarem de sua cultura.
Hoje muitos deles já fazem uso de aparelhos eletrônicos, não é o uso do computador e do acesso
à internet que a tecnologia se faz presente nas aldeias, é também pelo uso do aparelho celular,
de antenas parabólicas etc. Apresentamos então uma possibilidade desse acesso à aldeia de uma
maneira mais atraente. Despertamos para o modo como se viam, e como que se conheciam,
geralmente através histórias contadas por outros, de fotografias registradas por terceiros e de
documentário produzidos da mesma forma. Conversamos sobre que outras possibilidades
teriam, a partir da reflexão em que cada um poderia ser autor de suas próprias histórias – auto‐
narrativas‐, partimos para o desenvolvimento das experiências com o uso da tecnologia afim de
que utilizassem o computador para que escrevessem suas historias – que fotografassem a se
mesmos em suas atividades cotidianas e ritualescas, e que pudessem editá‐las de acordo com
aquilo em que eles acreditavam, que produzissem vídeos sobre os assuntos de suas
necessidades.
Como isso ocorreu? Como numa conversa típica em volta do fogo alto, o som das aldeias, as
músicas, as danças, os rituais, as cerimônias além de toda a historia antiga que nós sabemos
sobre eles. Esse programa com os índios trazia pra nós, não índios, outra ideia do que era ser
índio. Hoje, com o uso da tecnologia, eles nos trazem esses sons novamente, e para acompanhá‐
los não é necessário participar com eles da conversa ao redor da fogueira. As imagens, as músicas
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

e os ritmos já estão circulando na grande rede World Wide Web /WWW. Os índios conectam na
rede suas tradições e cultura, conquista de seu espaço no universo virtual.
“Além de servir como veículo de informação, a inclusão digital funciona como uma grande aliada
na melhoria da qualidade de vida de nossos povos. Com a internet temos a possibilidade de
expor nossas opiniões, salvaguardar nossos patrimônios físicos e culturais, divulgar nossos
cotidianos, nossas dificuldades e avanços. Além de adquirir novos conhecimentos, tanto
indígenas como não indígenas”, ‐ Alex Pankararu, coordenador da Índios On Line.
A inclusão digital na aldeia facilitou o diálogo e a interação intercultural além de valorizar a
diversidade. Diante dos vários meios de comunicação as ferramentas agora dominadas pelos
tingui botó por meio do projeto realizado possibilita uma liberdade maior de expressão, e eles
agora apresentam um novo quadro o da "representação participativa no mundo cybernético"
MATERIAIS E MÉTODOS
O Trabalho foi realizado na Aldeia Tingui Botó, especificamente na escola da aldeia, sem
estrutura física adequada ao uso de computadores, estes ficavam alocados em uma sala
improvisada, junto das carteiras escolares de uma sala de alfabetização. No projeto desenvolvido
na aldeia Tinguí‐Botó utilizamos 10 (dez) microcomputadores para execução do projeto,
adotamos um plano de trabalho que se adequaram no decorrer das aulas. Inicialmente com
atividades de edição de texto, onde os indígenas produzem textos relacionados com a rotina da
aldeia, com planilhas eletrônicas onde eles elaboram tabelas com os dados relacionados da
própria comunidade. Em seguida utilizamos os mesmos recursos didáticos pedagógicos para o
desenvolvimento de apresentação de slide e consequentemente com as ferramentas de edição
de fotos e vídeos, com isso foi possível proporcionar a realização de registros videográficos, que
como foi dito anteriormente, eles foram os próprios autores deste vídeo. Nós pudemos
proporcionar a eles o prazer de serem os próprios agentes sociais que contaram suas histórias
minimizando as intervenções de pessoas que vinham de fora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Eles ficaram muito realizados com o projeto, porque tinham muita curiosidade mais nunca
tiveram nenhum tipo de contato computacional‐ os computadores doados pelo Governo Federal
– estavam em desuso, nunca tiveram nenhum tipo de acesso a este tipo de informação, de
instrução ou manuseio. Relatam que, todos que iam lá, só tinham intenção de lhes tirar
informações, justificando o receio e a resistência inicial com a nossa chegada. Ao longo do
trabalho as dificuldades foram resolvidas como o envolvimento das duas partes interessadas ao
projeto – escola e aldeia‐. Portanto, com o comprometimento e a vontade que tinham, a nossa
de praticar e proporcionar o acesso e deles em aprender o uso da computação tudo se tornou
fácil. Para que eles assimilassem os assuntos, utilizamos produção de textos, planilhas eletrônicas
e apresentação de slide, onde elaboraram breves relatos relacionados a rotina de convivência.
Segue abaixo alguns textos que os índios desenvolveram em aulas laboratoriais de informática
abordando temas relacionados à caracterização de seu mundo:
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Ervas medicinais
Nos tingui‐Botó entendemos muito sobre ervas medicinais, sabemos quais os devidos fins de cada
erva que temos em nossa s florestas,hoje em dia os não índio (os brancos)não dão munto valor o
poder das ervas medicinais.
Cada planta tem uma ciência especifica,a planta além de ter uma eficiência munto grande não
causa efeitos colaterais,temos plantas em nossa floresta que tem serventias misticas ou que a
faltam coisas negativas ou seja coisas más,temos tipos de remédios medicinais que curamos
pessoas mesmo que telhão sido desenganado de um Medico,
A única diferença entre os remédios medicinais para os remédios que são receitado poros
merendicos as drogas vendido em drogarias e que nossas evas medicinais e preciso que o em
divido que consuma tenha confiança em deus, e o remédio das drogarias não precisa ter fé ou
crença em deus. Marcelo Campos. (2012)1
1- Todos os erros ortográficos e gramaticais dos textos dos participantes do trabalho foram conservados , Marcelo Campos filho do Cacique
Eliziano Campos da aldeia Tinguí-Botó

Figura1 índio manuseando um aparelho tecnológico
CONCLUSÃO
No decorrer deste relato tratamos de algumas importâncias e particularidades da inclusão digital
aos povos, indígenas. Como a tecnologia é um patrimônio cultural da humanidade e que pode ser
utilizado por todos e que ninguém deve ser excluído desse direito. Com esse projeto
conseguimos incluir a tecnologia na aldeia tingui botó ou a aldeia tingui botó na tecnologia?
Surge uma questão que não sabemos qual o termo certo a ser utilizado. Mais sabemos que hoje a
Aldeia Tingui Botó já pode dizer que vive literalmente no mundo contemporâneo. Conseguimos
também incluir práticas de desenvolvimento de poéticas visuais e narrativas em vídeos onde os
protagonistas da comunidade são produtores. Incluímos a digitalização e as edições, para eles o
que era desconhecido a partir dessa extensão transformou‐se em algo familiar. Os resultados
foram satisfatórios porque o nosso principal objetivo foi alcançado e percebemos também que
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saímos ganhando, pois trouxemos conosco experiências de um povo esquecido, mais que tem
uma cultura rica a qual não conhecíamos como ela realmente é. Incluímos a era digital sem tira‐
los de sua realidade. Ganhamos também experiência acadêmica, pois saímos das salas de aula
como aluno e voltamos como pesquisadores, expedicionários. E é muito gratificante ver que os
objetivos traçados foram alcançados com êxito e que trouxemos na bagagem a identidade de um
povo que tem um diferencial.
REFERÊNCIAS
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RESUMO
O trabalho aqui apresentado trata‐se de uma
reflexão acerca da realidade educacional vivida pelas
participantes do projeto Mulheres mil, na Canafístola
lugar pertencente ao município de Arapiraca, o projeto é
desenvolvido no instituto Federal de Alagoas – Campus
Arapiraca. Tem como objetivo geral mostrar a real
situação das mulheres do agreste alagoano, mais
especificamente as do interior do município de

Arapiraca, fazendo alusão a escolaridade das mesmas.
Para isso a metodologia usada foi didática, dando aulas
as participantes do projeto e detectando seus erros e
acertos, proporcionando um melhor entendimento
acerca das dificuldades apresentadas por elas,
percebendo assim o quão ainda existem mulheres
reféns da falta de escolaridade e a necessidade de uma
“Vida
menos
Maria”.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, mulheres, realidade social, reflexão.

The problematic of education: a reflexión about the education os the students of the Project
Mulheres Mil from the city of Arapiraca/AL
ABSTRACT

The work presented here is a reflexion about
the educational reality experienced by the participants
of the project Mulheres Mil from Canafístola, a place
that belongs to the City of Arapiraca, the project is
developed on Instituto Federal de Alagoas – Campus
Arapiraca. Has as a general objective show the real
situation of Arapiraca, alluding to the schooling of them.

To this the methodology used was didactic, giving
classes to the project participants and detecting their
mistakes and successes, providing a better
understanding about the difficulties showed by them,
realizing how there are still women hostages of the lack
os scholarity and the necessity of a “Vida mesnos Maria”

KEY‐WORDS: Education, women, reality experienced, reflexion.
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A PROBLEMÁTICA DA EDUCAÇÃO: UMA REFLEXÃO ACERCA DA EDUCAÇÃO DAS ALUNAS DO
PROJETO MULHERES MIL NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
INTRODUÇÃO
As mulheres na atualidade estão ocupando com mais frequência, cargos que antes eram
puramente do sexo masculino. Essa aceitação da mulher no mercado de trabalho se deve em
partes ou até mesmo em sua totalidade à educação, que é um fator determinante para obter
grandes cargos na sociedade na qual vivemos. Entretanto essa educação necessária para a
melhoria da qualidade de vida não foi e muitas vezes não é fornecida as pessoas, e quando é, não
possui qualidade.
Santomé (2003) corrobora com o que é dito a cima dizendo que: “... nem todas as escolas
contam com professores e professoras bem‐formados e comprometidos com o seu trabalho
(SANTOMÉ, 2003 P. 210).”
Essa realidade é vista em todo o país, mas nas regiões menos desenvolvidas, isso tem
maior proporção. Em algumas áreas do nordeste a falta de qualidade na educação é um dos
grandes problemas VIVENCIADOS PELA POPULAÇÃO, sendo o estado de Alagoas um dos que
apresenta os piores índices. Foi levando em conta essa situação que o projeto Mulheres Mil
interviu na Canafístola, LOCALIDADE pertencente ao município de Arapiraca, onde a agricultura
familiar é predominante NA VIDA DA COMUNIDADE. O PROJETO MULHERES MIL, VEM SENDO
DESENVOLVIDO NO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO
DE ARAPIRACA.
lugar pertencente ao município de Arapiraca, município esse onde há um campus do
Instituto Federal de Alagoas, instituição na qual é desenvolvido o projeto.
A realidade vivida pelas mulheres participantes do PROJETO Mulheres Mil não acompanha
ndo a realidade de o ex‐sexo frágil, POIS ELAS e continuam submissas ao machismo e vulneráveis
socialmente, são as famosas donas do lar e agricultoras, além de mães e esposas que POR VEZES
em muitas vezes se esquecem de que são mulheres, com necessidades pessoais. Assim, VÃO
sobrevivendo para exercer DIVERSAS sua funçÕES ão e EXECUTAR multitarefas.
DEIXANDO De não viveR
ndo como simplesmente mulher que mesmo com
responsabilidades aproveitam a vida.
O projeto já citado tenta mudar essa realidade, isso é ratificado no GUIA METODOLÓGICO
DO SISTEMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO do projeto, onde está escrito: O Programa
Mulheres Mil intensifica esse processo impulsionando o desenvolvimento regional e institucional,
pela melhoria do acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social à educação e ao
mundo do trabalho.
Tendo a escolaridade como fator determinante para a ascensão profissional medidas
como o projeto são de grande importância PARA AS COMUNIDADES QUE DELE PARTICIPAM. A
Marie‐Josée Fortin é diretora e gestora de programas de parcerias internacionais da Associação
Comunitária dos Colleges Canadenses (ACCC), falou em reportagem para o Portal do Mulheres
Mil acerca do projeto sobre a importância do projeto para as participantes: Ele traz o
reconhecimento da experiência dessas mulheres, dando‐lhes o seu devido valor. Pela mesma
razão, elas ganham autonomia e um desejo de melhorar a sua situação e das gerações futuras.
Por meio desses resultados, estas mulheres trazem crescimento para as suas famílias, tanto do
lado financeiro quanto do da dimensão humana.

Visto a importância da educação e a intervenção do projeto já citado, cabe um estudo
para analisar a real situação das participantes do mesmo, neste será feito uma análise a respeito
do conhecimento sobre a interpretação e criação de textos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho teve início com o convite da professora do Instituto Federal de Alagoas ‐
Campus Arapiraca Adriana Nunes juntamente com o coordenador do Mulheres Mil e também
professor da mesma instituição Marcos Nunes à quatro alunos do 4º ano de eletroeletrônica
também do IFAL‐Campus Arapiraca: Taciane Silva, Jean Kleyton Isidorio, Kledson Willames e
Osman Cavalcante para lecionarem uma aula acerca do conhecimento textual para as mulheres
do projeto.
A turma era constituída por 50 mulheres acima dos 30 anos DE IDADE, dentre as quais
HAVIA NOVE MULHERES analfabetas, estas participaram da aula ouvindo os textos lidos e por
vezes até comentando‐os. COM AS MULHERES QUE AINDA NÃO ESTAVAM ALFABETIZADAS, foI
criadO uma turma aparte para ensiná‐las a ler e escrever, as demais MULHERES mesmo sabendo
ler e escrever apresentavam grandes dificuldades na hora de pôr em prática seus conhecimentos.
As aulas ocorriam nas quartas e sextas‐ feiras com duração de 2 horas DIÁRIAS, ONDE
nelas eram trabalhados textos e charges, E ENSINADO COMO CONSTRUIR E INTERPRETAR
TEXTOS, onde foi apresentado formas de criação de texto e como interpretá‐los, QUE os textos
em geral tratavam da mulher, de forma artística ou não. Também foi corrigido e comentado OS
textos produzidos por elas com os mais diversos temas, FORAM CORRIGIDOS E COMENTADOS,
apresentando os erros mais frequentes e tirando as dúvidas que apareciam ao desenrolar da
aula.
Para o bom entrosamento entre professor e aluna, a metodologia usada foi baseada em
Szimanski (2004) que trata a pesquisa como uma interação de quem a faz e de quem a sofre sem
distinções entre pesquisador e pesquisado. Pensando assim não houve o risco de alguma forma
as alunas serem inibidas, uma vez que os professores eram mais jovens, com essa metodologia
quem ensina e quem aprende foi colocado de igual para igual sem deixar de cumprir com o
objetivo DO TRABALHO ......
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As aulas funcionaram de modo satisfatório e prazeroso, embora tenha enfrentado
problemas quanto ao local a serem desenvolvidas, em função da falta de sala que suportasse as
50 alunas, ficando a mercê da disponibilidade de salas de AULAS alunos que no horário,
estivessem DISPONIVEIS, OU DE UM ou sem aulas ou em laboratório PARA QUE PUDESEM
ACONTECER. Em contrapartida transpor essas barreiras foi recompensado pelo prazer de lecionar
e poder contribuir com o aprimoramento do conhecimento sobre a criação e interpretação de
texto, além de ajudar a incluir na sociedade mulheres que vivem em tristes realidades.
Os textos produzidos por elas apresentavam erros frequentes e comuns a todas, que em
sua grande maioria eram palavra grafadas erradas, no que diz respeito a acentuação, uso do “M,
RR, SS, CH, LH e NH” entres outros erros similares, foi encontrado também erros de concordância
principalmente o uso do “AGENTE e do NÓS”, além do emprego do “MAIS e MAS”, além de uma

grande dificuldade acerca da caligrafia, que por vezes nem quem escreveu o texto conseguia ler,
foi também apresentado erros acerca da coerência de ideias, textos que iniciam com um eixo
temático e terminam com um outro sentido, sem ter nada que interligue as ideias. Quanto a
caligrafia, demos ORIENTAÇÕES dicas sobre como melhorá‐la, como evitar erros de concordância
também foi ensinado e o principal que foi ensinar a grafia correta de algumas palavras,
explicando de forma rápida como e quando usar a acentuação, entre outras regras como,
exemplo, o uso correto do “M”, ENFIM, mostramos como desenvolver textos com nexo.
Quanto a interpretação textual, a maior dificuldade encontrada foi a falta de atenção
QUANTO A COMPREENSÃO DO QUE REALMENTE AS PALAVRAS SIGNIFICAVAM, POIS, em outras
palavras, elas apenas falavam as palavras sem formar a ideia que elas queriam dizer. A leitura foi
também um problema, já que elas não tinham uma boa formação LEITORA educacional, NESSE
SENTIDO, no aspecto da leitura foram constantes as intervenções para a correção de palavras
lidas erradas, além dos erros na fala, esse não houve uma forte intervenção visto que são
consequência da realidade social daS participantes.
Na produção de texto ficou perceptível o poder de imaginação e de crítica das
participantes, os temas eram diversos, desde críticas a televisão E até mesmo amizades entre
homens e rosas. Acerca dos erros se pode atentar para falta de organização das ideias, que eram
em sua grande maioria boas. Mas diante da realidade delas, todas as atividades foram cheias de
êxito.
Textos feitos por algumas participantes do projeto:
Eu escolho cuidar bem
A vida e feita de escolhas. Você pode até não reparar, mas vive cercado por elas. Escolher faz
parte do seu dia dia muito mais doo que você imagina. mesmo nas pequenas coisas(...)
(Maria José da Rocha Lopes)
Amada cidade
Terra acolhedora, que recebe de braços abertos seus visitantes, imigrantes, lugar de terra fértil,
onde tudo que se planta dá, seu desenvolvimento. Sou filha desse lugar, moro num cantinho onde
foi chamado de mãe dessa cidade, por ter à muitos anos atrás sido a responsável pela retirada da
matéria‐prima para construir essa cidade “o barro para fazer os tijolos”.
“Meu cantinho é Canafístula e a minha amada cidade é Arapiraca”(...)
(Rosineide Ferreira dos Santos)
As Mulheres São Mais Fortes
Para começar, acho que elas são mais fortes, mais sensíveis e que tem mais bom senso que os
homens. nem todas as mulheres do mundo são assim, mais digamos que é mais fácil
encontramos qualidades humanas nelas do que no genero masculino, todos os poderes político,
economico, teve de pedir autorização ao seu marido ou ao seu pai para fazer o que fosse. Como é
que podemos viver assim tanto tempo condenando metade da humanidade a subornação e a
humilhação?(...)

(Ana Paula Lima da Silva)
Uma Grande Menina
Essa menina e inteligente educada, estudiosa, e muito divertida.
Ela vive sempre no mundo da luta acha que todas as pessoas sãos iguais.
Gosta de brinca fazer amizade com todas as pessoas.
Mais gente do que ela imaginava.
Muitas vezes ela gostava de brinca de se fantasiar de princesa, e fingir que vivia em um castelã,
que lá existia fadas, duendes, e muitos animais.
Onde ela imaginava todos os objetos falava xicará, bule vassoura, e cadeiras (...).
(Ana Paula da Silva Lopes)
O que disseram as pessoas?
Eu estava num determinado com varias pessoas, ao meu redor converçando sobre várias coisas,
derepente alguém que estava proximo de mim comessou falar sobre religião, que não era a
minha tudo bem, derepente ela falou varias coisas sobre a minha religião, coisas que mim
revoltei, eu fiquei indignada, então eu falei umas palavras para ela, não gostou quem era esta
pessoa! (...)
CONCLUSÃO
Ante as premissas citadas acima, se percebe que a tão famosa guerra dos sexos está
mudando de realidade, uma vez que as mulheres estão exigindo seus direitos e conseguindo
mostrar sua qualidade diante do mercado de trabalho, mas, mesmo com essa reviravolta do não
mais sexo frágil, não é atípico ver ainda mulheres em situação submissa ao machismo e a falta de
educação.
Os erros frequentes e comuns a todas na hora da produção e leitura dos textos, corrobora
com o que foi dito acima, além de ser um fator demonstrativo da ainda ineficiência do ensino
público no Brasil, porém o Mulheres Mil e outros projetos do gênero, além de ONGs são
iniciativas que podem ajudar na mudança dessa realidade. As aulas tentaram traspor esse
paradigma criado pelo senso comum de que mulheres em condições desfavorecidas aceitam esta
realidade.
Seus relatos sobre ter que ir buscar os filhos na escola, de encontrar na praia um meio de
escape para suportar o marido bêbado e de trabalhar na lavoura, demostra o quão são fortes e
determinadas, precisando apenas de um pontapé inicial para tentar sair dessa mesmice
estressante de mulher do interior brasileiro, responsável por cuidar de casa, filho e até mesmo
do marido.
Apesar dos diversos empecilhos, lecionar para mulheres dessa triste realidade social, foi
uma experiência na qual tive a oportunidade de aprender por meio das faces cansadas, unhas
surradas e mãoS que revelavam o quanto eram fortes que vivemos em uma sociedade

facilitadora para poucos e extremamente exclusiva, além de confirmar a ainda desvalorização da
mulher. Mas essa realidade é por elas transposta por meio de um largo e contagiante sorriso que
por vezes são incompletos, porém verdadeiros.
objetivo geral mostrar a real situação das mulheres do agreste alagoano, mais especificamente as
do interior do município de Arapiraca, fazendo alusão a escolaridade das mesmas
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RESUMO
O trabalho consiste no planejamento e execução de uma
política extensionista de formação para o uso racional e
eficiente da energia elétrica, além da difusão de práticas
de cunho ambiental. Emergindo celeridade na
intervenção sobre consumidores finais, o artigo em tela
resulta de ações do LUMEN, um núcleo de eficiência
energética implantado no IFPE (campus Garanhuns). A
disseminação de práticas e saberes incluiu temas como
eficiência, tarifação, novas tecnologias e reciclagem de
lâmpadas, estreitando o saber técnico com a
comunidade adjacente. Os estudos culminaram em
metodologia para transpor o conhecimento científico a
grupos diversos. Destaca‐se, mais proeminentemente,

ação exitosa voltada para estudantes dos cursos de
“Corte & Escova” e “Corte & Costura”, integrantes do
programa Mulheres Mil, pertencentes a comunidades
adjacentes ao campus. Permitiu‐se a discussão de
propostas para uso racional da energia, tratando‐se
aspectos financeiros, mudança de hábitos, operação de
eletrodomésticos, incluindo a estes orientação sobre
reciclagem e descarte de lâmpadas. Os resultados
apontam uma proximidade do saber técnico à realidade
profissional e social das participantes, garantindo a
integração com conceitos e práticas educativas sobre
energia, economia e meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: sustentabilidade, educação energética, interdisciplinaridade, difusão tecnológica, reciclagem.

ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EXTENSION ACTION: PROPOSED
METHODOLOGY AND SUCCESSFUL EXPERIENCES IN “MULHERES MIL” PROGRAM
ABSTRACT
The work consists of the planning and execution of a
qualification extension policy for the rational and
efficient use of electrical energy, in addition to
disseminating practices of environmental nature.
Emerging speed in intervention on final consumers, the
paper on screen is a segment of LUMEN, an energy
efficiency group located at the IFPE (campus
Garanhuns). The spread of practices and knowledge
included topics such as energy efficiency, pricing, new
technologies and lamps recycling, narrowing the
technical knowledge to adjacent community. The
studies culminated in methodology to bridge the

scientific knowledge to several groups. Stands out most
prominently, action oriented for students of " Cut &
Brush" and "Cut & Stitches", members of the “Mulheres
Mil” program, belonging to adjacent communities to the
campus. Allowed to discuss proposals for rational use of
energy, as it is financial relationships, changing habits,
operation of household appliances, including guidance
on lamps recycling and disposal. The results indicate a
closeness of technical knowledge to professional and
social reality of the participants, ensuring integration
with educational concepts and practices on energy,
economy and environment .

KEY‐WORDS: sustainability, energy education, interdisciplinarity, technological diffusion, recycling.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA AÇÃO EXTENSIONISTA: PROPOSTA
METODOLÓGICA E EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO PROGRAMA MULHERES MIL

INTRODUÇÃO
Resultado das reformas introduzidas no setor elétrico, a eficiência energética e a
conservação de energia passam a ser tratadas como elementos fundamentais para a
sustentabilidade energética. Assim, atividades que estimulem o consumo consciente e a
discussão do estado da arte vêm se difundindo nas últimas décadas (BUFFINTON, 1979; SCHIPPER
et al., 1992; SHIGA et al., 2008; AUGUSTO et al., 2011).
O Brasil se destaca quanto à produção de energia elétrica, por possuir uma significativa
participação de fontes renováveis na sua produção, como, a eólica, solar, biomassa e, sobretudo,
a hídrica, a qual é responsável por mais de 80% da geração de energia. No entanto, o aumento da
demanda pode impulsionar prejuízos a algumas fontes naturais, as quais são utilizadas para a
geração de energia. Nesse contexto, Hinrinchs et al. (2010) apontam que:
“O crescimento das sociedades industrializadas tem sido sustentado pela
existência de recursos abundantes baratos (...). Atualmente, com a globalização da
economia, de alguma forma o cenário está revertido, e a disponibilidade de recursos vai
ditar o progresso e os nossos estilos de vida...”

É essencial que haja mudanças de hábitos, principalmente, nos que diz respeito ao
desperdício de energia e à reciclagem. Seguindo este mesmo pensamento Pinto et al. (2007)
apontam que, “(...) a energia não desperdiçada por um consumidor pode ser utilizada por outro”.
Então, se conseguirmos reduzir o consumo, estaremos contribuindo para práticas sustentáveis.
Convergindo para qualificação e formação continuada, tecnologias e técnicas foram
concebidas para que fossem aplicadas no programa “Mulheres Mil”, ofertado no âmbito do IFPE,
visando contribuir no que diz respeito ao eixo energia, moldando‐se metodologia em
consonância com a profissão escolhida pelas mesmas. Práticas foram expostas de modo a
corroborar para um melhor aproveitamento energético. Respeita‐se a natureza do programa, o
qual tem como objetivo oferecer as bases de uma política social de inclusão e gênero para
mulheres em situação de vulnerabilidade social. Em sintonia, a redução do valor fatura relativa
ao consumo de energia elétrica é um elemento relevante na economia doméstica e profissional.
Reconhecendo a dificuldade de políticas de formação continuada e sustentabilidade a
grupos com vulnerabilidade social, ações são concebidas e executadas pelo LUMEN, um núcleo
de eficiência energética responsável pela elaboração e execução de programas de capacitação
profissional, assessoria e difusão tecnológica em Eficiência Energética. O caminho extensionista
visa contribuir para propagar a educação ambiental e energética. Ainda, traduz‐se como foco a
conscientização do público para as relações entre meio ambiente e energia, combate ao
desperdício, difusão de novas tecnologias e o descarte correto de lâmpadas.
O presente trabalho expõe, sinteticamente, a importância da conservação ambiental
dentro dos parâmetros que fazem referência ao consumo de energia, a fim de favorecer cenários
educativos formais complementares. Admitindo‐se a propagação tecnológica e os subsídios
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práticos relacionados ao convívio da sociedade com novos equipamentos e processos
inovadores, os estudos se direcionam à divulgação de técnicas e produtos energeticamente
eficientes, promovendo a conservação de energia, contribuindo também com a cidadania.
MATERIAIS E MÉTODOS
A sustentabilidade do planeta é uma responsabilidade coletiva e ações para melhorar o
ambiente global são necessárias. Isto inclui a adoção de práticas de produção e consumo
sustentável (HINZ et al.,2006). Quando se trata de sustentabilidade, implica‐se dizer que é o
consumo de forma consciente, incorporando a ideia de finitude dos recursos.
Diante do crescimento energético, se faz fundamental incorporar novas estratégias,
alvos de expectativas para solução dos problemas ambientais e sociais. É elementar entender a
fatura de energia, estabelecer metas, propor olhar crítico e periódico sobre hábitos além de
conscientizar e motivar as pessoas. Cursos específicos para capacitação se fazem, neste âmbito,
ferramentas colaborativas para que se mude o olhar dos indivíduos em relação a seu cotidiano.
Existem inúmeras práticas de uso racional de energia que podem ser adotadas nas
residências brasileiras e, consequentemente, a diminuição na “conta de luz”. Previamente a este
olhar, devem ser inseridos conceitos básicos sobre energia e suas fontes, impactos sobre o meio
ambiente, compreensão sobre tarifação, práticas e tecnologias inovadoras. A iluminação, parcela
importante do insumo energia também pode ser abordada sobre o ponto de vista do
funcionamento de cada tecnologia aplicada e sua evolução. Os principais temas utilizados para
orientação educativa sobre energia e eficiência foram:

Figura 1 – Alguns temas e sua sequência didática para ações de educação energética e ambiental
A educação ambiental é atitudinal, ou seja, os cidadãos, instituições de ensino e
empresas públicas ou privadas podem e devem estar abertas a novas ideias, decisões,
habilidades ou comportamentos que visem a conservação do meio ambiente. Ainda, segundo
Azevêdo & Leite Filho (2011), existe importância em investir no consumidor porque suas ações
são motivadas não apenas pelo mérito da sustentabilidade, mas também pelo princípio de
redução de despesas na renda familiar, ou seja, afeta diretamente o seu orçamento.
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A educação ambiental é importante porque é voltada também à participação de seus
atores, educandos e educadores na construção de um novo paradigma que contemple as
aspirações sociais e ambientais. O desenvolvimento do conceito é de extrema importância para a
formação de relações entre população e meio ambiente, instigando tirar a população da inércia
social, trazendo‐os como atores ativos e participantes tanto na formulação de novas ações sobre
a questão ambiental como na própria construção da cidadania.
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) possui uma vertente
relacionada a tais práticas educacionais. O PROCEL educação, por exemplo, tem como objetivo o
de desenvolver metodologia e materiais didático‐pedagógicos, promovendo uma mudança de
aspecto comportamental no combate ao desperdício de energia, promovendo uso racional. Este
viés pode ser aproveitado a fim de subsidiar interdisciplinaridade extensionista.
Para que práticas educacionais de preservação ambiental e economia energética
consigam ultrapassar barreiras, atingindo a linguagem dos cidadãos, se faz necessário organizar
estruturalmente as ações. Políticas educacionais redirecionam comportamentos por meio da
construção de modelos sustentáveis. Núcleos extensionistas, desta forma, consolidam o apoio a
projetos e ações de modo que as instituições ofertantes compreendam a realidade envolvente e,
intervindo sobre esta realidade, possam fortalecer a relação com as comunidades. Nesse viés, o
LUMEN vem contribuir para a difusão de informações sobre eficiência energética e
desenvolvimento sustentável, diagnosticando a realidade dos grupos a que se dispõe efetuar
ações, focalizando a conscientização, popularizando informações outrora disponíveis apenas em
âmbito técnico. Sua estrutura organizacional é apresentada na Figura 2.

Figura 2 – Estrutura do LUMEN: Núcleo de Eficiência Energética
Através da gerência de programas de formação continuada e da gerência tecnológica, os
temas escolhidos foram organizados didaticamente de modo a proporcionar melhor
compreensão às estudantes do programa Mulheres Mil, priorizando informações úteis dos cursos
as quais estão matriculadas regularmente: “Corte & Costura” e “Corte & Escova”. O viés
educacional, neste sentido, foi fundamental no delineamento de estratégias metodológicas.
É neste sentido que a metodologia com observação assistemática participativa (em
equipe) foi construída. Informações a serem adquiridas pelas participantes do minicurso foram
fragmentadas. Na sua execução, procurou‐se por uma linguagem simples e direta. Na Figura 3
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são apresentadas as etapas escolhidas a partir das áreas do conhecimento propostas (Figura 1),
apontando‐se cada setor do núcleo envolvido na concepção e execução da atividade.

Figura 3 – Metodologia detalhada aplicada ao Programa Mulheres Mil
Para obter uma fácil absorção das informações expostas, procurou‐se interligar hábitos
cotidianos com teorias e práticas expostas pelo LUMEN, buscando uma participação mais ativa.
Com intuito de perceber o que foi assimilado, foram desenvolvidos questionários de modo que
fossem expostas opiniões quanto ao curso, aos instrutores, a organização e o espaço físico e, por
final, garantindo que as participantes se autoavaliassem em relação ao processo de formação
continuada, realimentando o núcleo quanto a ações futuras. Resultados e discussões são
descritos em detalhes na seção que segue.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O curso de formação teve participação efetiva e dinâmica, considerando a educação
ambiental como agente transformador de valores, hábitos e atitudes, procurando sempre o
equilíbrio entre as inovações tecnológicas e a sustentabilidade. Fez‐se o uso de apresentações,
dinâmicas em grupo e atividades práticas, ilustrando a veracidade do que estava sendo
compartilhado e também a importância de adotar “dicas” sobre eficiência energética no dia a dia
de cada participante. Explorou‐se o uso de imagens para compreensão de conceitos associados
com o meio ambiente, sustentabilidade e energia, além da especificação de dados típicos
informados pelos fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos. À medida que os temas
avançaram, comentários e debates foram alimentados pelas participantes, destacando‐se
experiências cotidianas nas residências e ambientes de trabalho, além de reflexões sobre as
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questões ambientais (Fig. 4). O LUMEN, através dos gerentes e assessores, priorizou uma
educação extensionista interdisciplinar, estimulando a troca de experiências, suprimindo dúvidas
através de intervenções didáticas.

Figura 4 – Momento de questionamentos e trocas de experiências
A importância do uso racional de energia e a preocupação com os recursos naturais
foram assuntos debatidos entre as participantes. Muitas discentes relataram nunca ter atentado
para esse assunto de forma mais profunda, enquanto que outras exibiram ímpeto de colocar em
prática mudanças, de modo a influenciar outras pessoas nas suas casas, comunidades e
ambientes de trabalho, reduzindo despesas. Ficou evidente, neste processo, a preocupação das
discentes do programa em relação à concessionária, sob o ponto de vista do relacionamento
empresa‐cliente, relatando e compartilhando dificuldades na compreensão da forma de
cobrança, tecnologias de medição e serviços de atendimento.
Boas práticas, dicas sobre eficiência energética e o detalhado funcionamento de alguns
aparelhos foram apresentados, interagindo‐se com o público (Fig. 5), estimulando‐se também a
ampliação do nível de compreensão acerca dos conceitos de potência e energia através de
dinâmicas de grupo (Fig. 6).

Figura 5 – Apresentação de dicas para eficiência energética e mudança de hábitos
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Figura 6 – Realização de dinâmicas para compreensão de potência e energia elétrica
O curso, nesta etapa, foi conduzido no sentido das participantes entenderem como é
realizado o cálculo da fatura mensal de energia, considerando o tempo de uso, a potência e a
tecnologia de alguns aparelhos elétricos (TV, máquina de costura, secador de cabelo, máquina de
lavar,...). Adicionalmente, as alunas foram orientadas sobre o valor do kWh mensal cobrado pela
concessionária local e as modalidades tarifárias vigentes.
Além de ressaltar a implantação de medidas para conservação de energia, foram
expostas vantagens quanto à adoção de novas tecnologias em iluminação, enfatizando‐se a
lâmpada a LED (Fig. 7). Demonstrou‐se grande interesse quando da exibição de suas vantagens
(ambiental, energética e financeira). O interesse foi ressaltado pelo questionamento sobre custo
e locais de venda no município de Garanhuns. A equipe destacou o uso deste tipo de tecnologia
nas ruas, praças e pontos turísticos da cidade, tanto em iluminação quanto em semáforos
localizados nas principais ruas do município, reportando proximidade à realidade de Garanhuns.

Figura 7 – Apresentação de tecnologias energeticamente eficientes
Testes com lâmpadas de tecnologias diversas foram explorados (Fig. 8), destacando‐se
diferenças sob o ponto de vista da sua vida útil, eficiência luminosa, temperatura de cor e custos.
Promoveu‐se, deste modo, entendimento de vantagens e desvantagens relacionadas a cada
lâmpada, bem como a forma de aplicá‐las no uso residencial e microempreendedor.
Ações de cunho experimental prático (Fig. 9) ocorreram no sentido de apreensão dos
temas e conceitos tratados, reportando resultados positivos na auto‐avaliação realizada pelas
discentes. Mais de 90% das participantes destacaram “a importância dos temas trabalhados”, “a
valorização na integração com os colegas” e a “apreensão e segurança quanto aos conteúdos”.
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Figura 8 – Modelos de lâmpadas utilizados (1 ‐ Incandescente comum; 2 ‐ Halógena; 3 ‐ Dicróica
comum; 4 ‐ fluorescente compacta – espiral; 5 ‐ fluorescente compacta – 3U; 6 – Lâmpada a LED.)

Figura 9 – Testes práticos realizados para assimilação de conceitos
As alunas demonstraram grande interesse a respeito dos tipos de tarifação adotados pela
concessionária de energia (CELPE). Foram esclarecidas dúvidas e repassadas informações sobre a
tarifa social e quais os requisitos necessários para inclusão de clientes nesta modalidade tarifária.
Foi gerada razoável expectativa devido ao auxílio e as vantagens financeiras que poderiam
ocorrer com relação às próximas faturas, quando da adoção das medidas estudadas no curso.
Questões relacionadas a reciclagem de lâmpadas também foram abordadas (Fig. 10),
destacando‐se componentes utilizados na sua fabricação, toxidade e perigos à saúde humana e
ao meio ambiente, além dos riscos do descarte inadequado em lixo comum. Um dos destaques
ocorreu em relação ao componente mercúrio, muito utilizado em lâmpadas fluorescentes, além
da reciclagem de lâmpadas incandescentes através de técnicas decorativas.
Diante do desenvolvimento do curso para as alunas do programa Mulheres Mil, pôde‐se
perceber a notoriedade das informações ofertadas, uma vez que a maioria não tinha
conhecimento sobre assuntos relacionados a eficiência energética e sustentabilidade ambiental.
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Figura 10 – Abordagem sobre a reciclagem de lâmpadas e riscos do descarte incorreto
A correlação com a prática profissional que ocorrerá ao fim dos cursos de “Corte &
Costura” e “Corte & Escova”, permitirá ações cotidianas não apenas nas suas residências, porém
também nos ambientes de trabalho, reportando inclusive aspectos que irão auxiliar na definição
do preço de serviços. Um dos depoimentos foi reportando pela aluna Silvana Nunes de Lima:
“Foi muito bom participar. Nunca tinha sido instruída sobre como economizar energia, e
tanto nós da área de costura como as alunas que trabalharão em salão usaremos muitos
equipamentos elétricos e, com essas dicas, podemos reduzir bastante o consumo e ter
um aproveitamento melhor dos lucros”. (Fonte: <Garanhuns. ifpe.edu.br/index> acesso
em: 30 abr. 2014).

A proposta metodológica, neste sentido, ratificou a importância de ações
interdisciplinares e de caráter extensionista, ocasionando a promoção da formação continuada e
difusão tecnológica, patrocinando práticas sustentáveis e energeticamente eficientes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações educativas ofertadas para o programa “Mulheres Mil” constituem uma
oportunidade de implementar propostas interdisciplinares com foco no uso racional da energia.
A troca de experiências e o contato com a realidade socioeconômica da comunidade adjacente
permite moldar programas de formação. O envolvimento das estudantes em relação à
compreensão de conceitos, práticas e novas tecnologias foi constatado, aprimorando o senso
crítico do núcleo de extensão, redimensionando a visão acerca de futuras intervenções.
Dificuldades financeiras em relação à aquisição de novos equipamentos, no
relacionamento com a concessionária e no registro sobre a inexistência, no município de
Garanhuns, de um local para destinação ambientalmente adequada de lâmpadas com potencial
poluidor, apontam para novas concepções, estabelecendo‐se novas linhas de atuação do LUMEN.
Salienta‐se a expansão na oferta de programas de qualificação, os quais serão voltados
para estudantes de escolas públicas e para empreendedores da rede hoteleira do município, o
qual se caracteriza como pólo turístico regional. Fóruns e palestras serão conduzidos para um
debate aprofundado sobre eficiência energética dentro e fora da instituição, incluindo‐se
propostas de intervenção através de projetos.
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RESUMO
Em todo o mundo, as questões ambientais
ocupam cada vez mais espaço na mídia, nas políticas
públicas e nos processos econômico‐produtivos. Mas,
apesar de tamanha exposição e de diversos ganhos
legais, os ambientes – naturais e construídos –
continuam perdendo características que os qualificariam
como equilibrados, capazes de oferecer qualidade de
vida à população humana local e a todos os outros seres
vivos. No universo escolar, as questões ambientais não
são mais novidade; estão presentes de forma
significativa pelo esforço de inúmeros professores, pela
ação de muitas entidades e por sua importância

essencial e urgente de nossa contemporaneidade. Este
trabalho investigou como essas questões são abordadas
em 07 (sete) escolas de Educação Básica no municipio
de Santa Inês, Maranhão: estratégias, fontes de
pesquisa, envolvimento do corpo docente e discente. Os
resultados apontam como estratégias utilizadas para a
quantificação de dados para saber o quadro de
educação ambiental de cada escola.

PALAVRAS‐CHAVE: escolas, Santa Inês, essencial, urgente.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS SANTA INES ‐ MA: MOBILIZING AND
CREATING
Around the world, environmental issues
increasingly occupy space in the media, in public policy
and economic‐ productive processes. But despite such
exposure and various legal gains, the environments ‐
natural and built ‐ still missing features that qualify them
as balanced, able to offer a lifeline to the local human
population and all other living beings. In the school
environment, environmental issues are no longer a
novelty; are present in a significant way by the efforts of

countless teachers, by the action of many entities and
their essential and urgent importance of our
contemporaneity. This study investigated how these
issues are addressed in seven (07) schools of basic
education in the municipality of Santa Ines, Maranhão:
strategies, research sources, involvement of faculty and
students. The results indicate that the strategies used
for the quantification of data to know the framework of
environmental
education
in
each
school.

KEY‐WORDS: schools, Santa Inês, essential, urgent.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SANTA INÊS ‐ MA: MOBILIZANDO E
CRIANDO
INTRODUÇÃO
Entende‐se por educação ambiental os processos por meio dos quais um indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e a sua sustentabilidade. (Lei N° 9.795/99 – Política Nacional de Educação
Ambiental).
No universo escolar as questões ambientais não são mais novidade; estão presentes de
forma significativa pelo esforço de inúmeros professores, pela ação de muitas entidades e por
sua importância essencial e urgente de nossa contemporaneidade. Ademais, há três motivos que
se articulam nos sistemas de ensino: a inclusão do meio ambiente na Constituição de 1988 como
responsabilidade de todos em mantê‐lo vivo e saudável; a promulgação das Políticas Nacionais
de Educação Ambiental (Lei N° 9.795/99) e de Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) que preveem a
promoção da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino e em outros
espaços sociais não formais; e ainda, a reorientação curricular produzida pelo MEC/SEF por meio
dos Parâmetros Curriculares Nacionais onde Meio Ambiente foi incluído como um Tema
Transversal. Em nível de Estado temos o Código de Proteção do Meio Ambiente (Lei Estadual n°
5.405/92) que explicita a educação ambiental em diversos capítulos e artigos.
Santa Inês é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes que já apresenta alguns
problemas das “cidades grandes” como violência, assentamentos urbanos irregulares e
desordenados, saneamento básico deficitário, elevada frota de veículos, etc. Dentre esses
problemas não devemos pensar em meio ambiente somente como natureza. Violência, falta de
perspectiva, falta de sonhos e uso de drogas. Isso é reflexo de falta de objetivos de vida, de uma
causa pela qual lutar e, a Educação Ambiental pode entrar aí, dando a essas pessoas uma razão,
um motivo pelo que lutar, pelo o que fazer, pelo que transformar o seu redor.
Por ser um processo participativo, em que o educando assume o papel de elemento
central do processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente do
diagnóstico dos problemas ambientais e buscando soluções, este vai se tornando um agente
transformador, desenvolvendo habilidades, através de uma conduta ética, condizente ao
exercício da cidadania. O Brasil é o único país da América Latina que tem uma política nacional
específica para a Educação Ambiental. Sem dúvida foi uma grande conquista e essa não se deu
sem o esforço e persistência de centenas de ambientalistas.
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Em meio a esse contexto, a escola precisa (re)conhecer‐se como ente social capaz de
influenciar e contribuir para minorar o quadro de degradação social e ambiental que atende. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental apresentam Meio Ambiente,
como um tema transversal, ou seja, deve perpassar todos os conteúdos, ser trabalhado em todas
as disciplinas, além de ser urgente e abrangente.
A escola é o espaço social e o local onde o aluno dará sequência ao seu processo de
socialização. O que nela se faz, se diz e se valoriza representa um exemplo daquilo que a
sociedade deseja e aprova. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na
prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis.
O objetivo deste trabalho foi iniciar um diagnóstico, via amostragem, da Educação
Ambiental e do tema Meio Ambiente nas Redes Públicas de Ensino do municipio de Santa Inês,
identificando as linhas de pensamento correntes, as práticas pedagógicas adotadas, as ações
positivas e de intervenção social realizadas pelas Unidades de Ensino, tendo sido aplicado em 07
(sete) escolas da rede pública de ensino, nos anos 2011 e 2013.
MATERIAIS E MÉTODOS
A primeira etapa foi visitar as 07 (sete) escolas públicas indicadas pelos alunos bolsistas
para apresentação do projeto. Em caso de aceite em participar do mesmo, foi feito agendamento
para aplicação de um questionário elaborado com perguntas abertas e fechadas em número de
10 questões, a professores e alunos pré‐selecionados pela coordenação pedagógica da escola.
Em 2011, foi realizado em 05 (cinco) escolas da rede estadual, a saber: CEEFM Neuza
Bastos, CAIC Santa Inês, CEEFM Estado de Pernambuco, CEEFM Pe. Chagas, CEEFM Senador José
Sarney. Já em 2013, na Escola Municipal Pedro Lima e na Escola Estadual C. E. Josué Montello.
A segunda etapa foi sistematizar as informações obtidas com os questionários, elaborar
um relatório síntese e planejar a realização de rodas de conversa, oficinas e sessões de estudo
nas escolas.
A terceira e última etapa foi, a partir das respostas dos questionários, realizar: sessões de
estudo sobre temas como correntes da educação ambiental, conceitos e definições de Sociedade,
Meio Ambiente, Natureza, Cidades, Sustentabilidade, Resíduos Sólidos, Legislação Ambiental;
oficinas de reutilização e reaproveitamento de PET e papel e jardinagem; visita ao aterro de
resíduos da cidade. As oficinas foram aplicadas somente com os alunos das escolas no qual o
projeto foi aplicado no ano de 2013, citadas anteriormente.
Todas as sessões de estudo e oficinas ocorreram nas escolas selecionadas, com a
utilização de datashow, vídeo educativo/documentário, textos, dinâmicas em duplas e equipes.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Foi elaborado um questionário direcionado aos professores, só que não houve uma
resposta, pois os mesmos demonstraram interesse mínimo em torno das questões ambientais.
Um número insignificante de questionários foi respondido, explicando assim o motivo da não
quantificação dos dados, tendo apenas a percepção dos alunos sobre como a educação
ambiental presente em suas escolas.
Ao todo, 162 alunos responderam ao questionário, o que equivale a 100% de
participação, cujos resultados seguem abaixo, em forma de gráficos e textos.
Quando se aborda o campo da educação ambiental, podemos dar conta de que, apesar de
sua preocupação comum com o meio ambiente e do reconhecimento do papel central da
educação para a melhoria da relação com este último, diferentes autores adotam diferentes
discursos sobre a educação ambiental e propõem diversas maneira de conceber e praticar a ação
educativa nesse campo. É em meio a essas discussões que surgem as diferentes correntes em
educação ambiental. Neste trabalho utilizamos as correntes apresentadas no livro Educação
Ambiental: pesquisas e desafios, de Sato & Carvalho, 2005.
A noção de corrente refere‐se aqui a uma maneira geral de conceber e de praticar a
educação ambiental. Podem se incorporar a uma mesma corrente, uma pluralidade e uma
diversidade de proposições. Por outro lado, uma mesma proposição pode corresponder a duas
ou três correntes diferentes, segundo o ângulo o qual é analisada. No projeto executado, foram
identificadas três correntes da educação ambiental, de acordo com os questionários aplicados
nas escolas. As identificadas foram a corrente naturalista, a corrente conservacionista‐recursista
e a corrente sistêmica.
A corrente naturalista é centrada na relação com a natureza. O enfoque educativo pode
ser cognitivo, experiencial, afetivo, espiritual ou artístico. A tradição da corrente naturalista é
certamente muito antiga, se considerarmos as “lições de coisas” ou a aprendizagem por imersão
e imitação nos grupos sociais cuja cultura está estreitamente forjada na relação com o meio
natural. Resumidamente está focada na concepção que o meio ambiente é de espaço natural.
A corrente conservacionista/recursista agrupa as proposições centradas na “conservação”
dos recursos, tanto no que concerne à sua qualidade quanto à sua quantidade: a água, o solo, a
energia, as plantas e os animais. Quando se fala de “conservação da natureza”, como da
biodiversidade, trata‐se sobretudo, de uma natureza‐recurso.
O enfoque sistêmico permite conhecer e compreender adequadamente as realidades e as
problemáticas ambientais. A análise sistêmica possibilita identificar os diferentes componentes
de um sistema ambiental e salientar as relações entre seus componentes como as relações entre
os elementos biofísicos e os sociais de uma situação ambiental.
A falta de capacitação dos professores diante dos temas ambientais e ao mesmo tempo
de trabalharem em equipe, faz com que a educação ambiental seja mal entendida e pouco
utilizada em projetos e no cotidiano escolar. Assim a Educação Ambiental fica em geral restrita ao
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professor de geografia e biologia, e percebemos essa tendência que é reforçada pela inclusão, na
maioria das vezes, deste tema somente nos livros de ciências conforme mostra a Figura 1 abaixo:

Figura 1 ‐ Disciplinas que incluem Educação Ambiental em seus conteúdos de sala de aula.
Conforme mostra os gráficos seguintes (Figura 2 e 3), quando indagados sobre o que seria
a educação ambiental, os alunos não deram uma resposta aceitável para a pergunta em questão,
a sua grande maioria disse que era só cuidar da natureza, ainda perguntados sobre o que a escola
fazia para inserir a educação ambiental na rotina escolar, a resposta de maior percentual foi a
esperada: nada.

Figura 2 ‐ Resultado da pergunta sobre o
que seria educação ambiental.

Figura 3 ‐ Resultado da pergunta sobre
açoes da escola para inserir a Educação
Ambiental no cotidiano escolar.
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Como é possível observar, outras respostas foram dadas, como palestras, projetos, etc. Só
que não inserindo na vida dos alunos o verdadeiro jeito de como a educação ambiental deve
estar inserida na vida desses alunos.
Segundo VASCONCELLOS (1997), a presença, em todas as práticas educativas, da reflexão
sobre as relações dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser humano com seus
semelhantes é condição imprescindível para que a Educação Ambiental ocorra. Dentro desse
contexto, sobressaem‐se as escolas, como espaços privilegiados na implementação de atividades
que propiciem essa reflexão, pois isso necessita de atividades de sala de aula e atividades de
campo, com ações orientadas em projetos e em processos de participação que levem à
autoconfiança, à atitudes positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção ambiental
implementados de modo interdisciplinar (DIAS, 1992).
É possível notar como mostra os gráficos 4 e 5, que os alunos têm um verdadeiro
interesse pelas questões ambientais e que acham necessária a implantação da educação
ambiental no universo escolar.

Figura 4 ‐ Resultado da pergunta sobre o
interesse dos alunos nas questões
ambientais.

Figura 5 ‐ Resultado da pergunta se os
alunos acham necessário a EA.

No ensino fundamental a educação ambiental se encontra mais presente, mas apenas
como uma única matéria, não havendo a transversalidade como já foi falada anteriormente. No
ensino médio a situação já é bem diferente, não se nota a educação ambiental sendo inserida nas
matérias ministradas. Ela aparece apenas algumas vezes dentro dos assuntos debatidos durantes
as aulas de biologia. As escolas deveriam estar sempre abertas a projetos de educação ambiental
que tenham inspiração e iniciativa extra escolar (nas comunidades, em órgãos governamentais
de todas as instâncias, nas entidades não‐governamentais etc.) e, ao mesmo tempo também a
escola deve ser palco de iniciativas que extrapolem seus limites e se irradiem para as
comunidades do entorno ou mais afastadas.
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Em uma última pergunta sobre o que seria meio ambiente, como mostra a figura 6, os
alunos na sua maioria demonstraram não ter a noção do que seja meio ambiente, outros dizem
que meio ambiente é apenas o habitat de seres vivos, sendo que meio ambiente é um conjunto
de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, e incluem toda a vegetação,
animais (incluindo o homem), microrganismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que
podem ocorrer em seus limites.

Figura 6 – Respostas dos alunos quando questionados sobre o que seria meio ambiente.
As figuras 7, 8 e 9 a seguir ilustram momentos diferentes da execução do projeto:

Figura 7 – Visita com alunos ao Rio
Pindaré.
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Figura 8 – Momento de encerramento
com alguns alunos no Instituto Federal.

Figura 9 – Resultado de oficina sobre reciclagem com garrafas PET.
Implementar a Educação Ambiental nas escolas tem se mostrado uma tarefa exaustiva.
Existem grandes dificuldades nas atividades de sensibilização e formação, na implantação de
atividades e projetos e, principalmente, na manutenção e continuidade dos já existentes.
Segundo ANDRADE (2000), “... fatores como o tamanho da escola, número de alunos e de
professores, predisposição destes professores em passar por um processo de treinamento,
vontade da diretoria de realmente implementar um projeto ambiental que vá alterar a rotina na
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escola, etc, além de fatores resultantes da integração dos acima citados e ainda outros, podem
servir como obstáculos à implementação da Educação Ambiental”. Dado que a Educação
Ambiental não se dá por atividades pontuais, mas por toda uma mudança de paradigmas que
exige uma contínua reflexão e apropriação dos valores que remetem a ela, as dificuldades
enfrentadas assumem características ainda mais contundentes.
CONCLUSÃO

O resultado do projeto aponta para um avanço na concepção de meio ambiente, diante
da inclusão da corrente sistêmica nas respostas dos alunos. No entanto, é possível perceber
ainda a existência da educação ambiental apenas como uma disciplina para conscientizar, o que
demonstra que os alunos não desenvolveram as suas potencialidades e também não adotaram
posturas pessoais e comportamentos sociais construtivos, não colaborando para a construção de
uma sociedade socialmente justa, em um ambiente saudável.
Os professores têm noção de que Educação Ambiental e Meio Ambiente não são a mesma
coisa, porém, não sabem apontar as diferenças. Os alunos aceitam a Educação Ambiental como
disciplina e é muito mais trabalhada em Biologia e Geografia.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a escola tem a obrigatoriedade de
integrar a educação ambiental no ensino por meio da transversalização, e isso foi praticamente
imperceptível. A proposta dos PCNs é de uma abordagem ambiental integrada, tanto entre as
disciplinas como entre a sociedade seus problemas específicos. A vantagem de uma abordagem
assim é a possibilidade de uma visão mais integradora e melhorada na compreensão das
questões socioambientais como um todo.
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RESUMO
O grande número de moléculas e compostos orgânicos
tornou o ensino da nomenclatura em Química Orgânica
apenas uma forma de memorização, não ensinando ao
aluno a importância que essa tem em nossa vida. Há
uma dificuldade dos alunos do ensino médio em
reconhecer as estruturas dos grupos funcionais. Alguns
possuem um bloqueio por não aprender a nomear os
prefixos de acordo com o número de carbono, infixo
para as ligações simples, duplas e triplas, sufixo para os
grupos a que pertencem. A utilização de jogos
educativos torna‐se um importante aliado na
aprendizagem por despertarem nos alunos o interesse

pelo conteúdo. Buscou‐se investigar a aplicação de um
jogo concreto e sua influência na aprendizagem da
disciplina de Química Orgânica no ensino médio.
Utilizou‐se o jogo “Corrida Atômica” durante as aulas de
Química Orgânica, em turmas do 3º ano do ensino
médio e em seguida foi solicitado que esses
respondessem um questionário. Sobre o jogo aplicado
em sala, para 57,5% dos participantes, o jogo foi
considerado bom; enquanto 22,5% disseram ser
excelente e apenas 20% afirmaram que o jogo é regular.
Nenhum respondeu ser o jogo ruim. Verificou‐se que
houve boa aceitação dos alunos em relação ao jogo.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogos didáticos, química orgânica, ensino médio.

CONCRETE PLAYGROUND: A METHODOLOGY FOR TEACHING ORGANIC CHEMISTRY
ABSTRACT
The large number of molecules and organic compounds
became the teaching of organic chemistry nomenclature
just a way of memorization, not teaching students the
importance this has on our lives. There is a difficulty of
high school students in recognizing the structures of the
functional groups. Some have a lock on not learn to
name the prefixes according to the number of carbon
infix for single, double and triple bonds, suffix for the
groups to which they belong. The use of educational
games becomes an important ally in learning to awaken
students' interest in the content. We sought to

investigate the application of a particular game and its
influence on learning the discipline of organic chemistry
in high school. We used the game “Atomic Race " during
the classes of organic chemistry classes in the 3rd year
of high school and then was asked to answer such a
questionnaire . About the game applied to room, to 57.5
% of the participants, the game was considered good;
while 22.5 % said it was excellent and only 20 % said
that the game is regular. None responded be bad game.
It was found that there was good accepts students
about the game.

KEY‐WORDS: Educational games, organic chemistry, high school.
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JOGOS CONCRETOS: UMA METODOLOGIA PARA O ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA
INTRODUÇÃO
A evolução da humanidade deu‐se através dos tempos, desde a descoberta do fogo que
propiciou o surgimento da metalurgia, permitiu o cozimento dos alimentos e protegeu o homem
do frio e de animais selvagens. Com o passar dos anos houve outras descobertas, entre elas a
chamada revolução tecnológica marcada, sobretudo, pela popularização dos computadores,
celulares, internet e outros benefícios, graças ao constante aperfeiçoamento da química que
participa ativamente do progresso técnico‐científico com importantes contribuições econômicas
e sociais.
O homem, elemento fundamental nesse avanço, foi capaz de manipular uma série de
materiais a fim de obter produtos para tornar sua vida mais simples, principalmente a partir do
século XVIII, depois do tratado elementar de Lavoisier que marcou a passagem do conhecimento
alquímico para o conhecimento científico da idade moderna.
Devido ao crescente volume das informações sobre a química, por fins didáticos e como
consequência da complexidade dos saberes acerca dessa ciência, tornou‐se necessária a divisão
da química em diversas áreas: Química Geral, Química Orgânica, Química Analítica, Química
Inorgânica, Química Ambiental, Bioquímica. Nesta pesquisa utilizaremos um jogo para disciplina
de química orgânica. Segundo Bruice (2006, p. 02), substâncias orgânicas são aquelas que
possuem átomos de carbono.
O grande número de moléculas e compostos orgânicos tornou o ensino da nomenclatura
em Química Orgânica apenas uma forma de memorização, não ensinando ao aluno muitas vezes,
a importância que a Química Orgânica tem em nossa vida.
De acordo com o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) da disciplina de Química (Brasil,
2000, p.30), “Na escola, de um modo geral, o indivíduo interage com um conhecimento
essencialmente acadêmico, principalmente através da transmissão de informações, supondo que
os alunos memorizando‐os de forma passiva, adquiram o conhecimento acumulado”. Por isso, há
uma dificuldade dos alunos do ensino médio em reconhecer as estruturas dos grupos funcionais,
os obstáculos em aprender vêm de início, alguns alunos possuem um bloqueio por não aprender
a nomear os prefixos de acordo com o número de carbono, infixo para as ligações simples, duplas
e triplas, sufixo para os grupos a que pertencem. Essa dificuldade funciona como uma bola de
neve vai crescendo e acaba influenciando a aprendizagem nos próximos conteúdo.
No início do século XX, alguns pensadores começaram a estudar a formação, modelagem,
condicionamento e desenvolvimento cognitivo da criança devido as dificuldades encontradas no
processo de aprendizagem. A partir das décadas de 50 e 60 Ausubel propôs a aprendizagem
significativa e cognitiva no contexto escolar em oposição às ideias Behavioristas, o qual explicava
que o comportamento estava diretamente ligado a estímulos e respostas. Citando Paixão e Ferro
(2009, p. 84, 85) Ausubel classificava a estrutura cognitiva como elementar na aprendizagem, a
mente humana segundo ele apresenta uma organização interna e hierarquia conceitual complexa
com dependência nas relações que se estabelecem entre os conceitos. Sendo assim, fica difícil
avaliar alunos com organizações cognitivas diferentes de uma única maneira, não se pode
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esperar que alunos com aprendizagens distintas apreendam um conteúdo com a mesma
metodologia, por isso, torna‐se necessário aplicar outras formas ensino.
Nos dias atuais, inclui os simuladores virtuais, jogos lúdicos, pedagógicos, inclusive os
concretos. Frequentemente, o modelo tradicional de ensino ignora os conhecimentos prévios dos
alunos, oposto ao que indicam os construtivistas, que avaliam a aprendizagem como um elo de
novas informações com os conhecimentos prévios. A aprendizagem escolar distingue‐se por dois
eixos, apesar de não ser possível classificar diferentes tipos de aprendizagem a partir de um
mesmo modelo: o primeiro eixo descreve o modo como o aluno aprende os conteúdos que pode
ser por recepção ou descoberta, já o segundo eixo refere‐se ao método que intervém na
aprendizagem o qual temos a aprendizagem mecânica e significativa.
Para que ocorra a aprendizagem significativa, é preciso uma junção entre a matéria ser
aprendida e os conhecimentos que o aluno traz com algum aspecto da estrutura cognitiva. De
acordo com Campos (2010, p. 51) “toda aprendizagem resulta em mudança naquele que
aprende”.
A teoria Ausubeliana põe no centro das discussões a aprendizagem significativa, segundo
essa, o conteúdo aprendido de forma significativa se articula com outras ideias, conceitos e
teorias. (PAIXÃO; FERRO, 2009, p. 90). Esta teoria apresenta vantagens em relação a outros tipos
de aprendizagem: as informações obtidas ficam retidas por mais tempo, a assimilação resulta na
maior facilidade de aprendizagem, os conhecimentos são aplicados em novos problemas e
situações. As informações prévias presentes no cognitivo da pessoa servem de âncora para novas
ideias e conceitos são denominados subsunçores.
A atividade significativa com a utilização de jogos educativos torna‐se um importante
aliado, essa metodologia inclui ações seguidas por regras desenvolvidas pelo professor para
atender aos objetivos educacionais, emocionais e cognitivos. De acordo com Demirbilek et al.,
(2010, p.718) nos ambientes baseados em jogos os alunos podem reunir as informações
necessárias para criar suas próprias soluções para os problemas. O jogo também causa nos
estudantes o interesse pela aprendizagem, devido ao divertimento que provoca nas pessoas, até
o adulto mais sério de alguma maneira já se entregou ao entretenimento como um jeito de
distrair a mente dos problemas e estress do cotidiano relembrando algum jogo ou brincadeira
que gostava quando criança, por isso o jogo é um bom jeito de atrair a atenção de crianças e
adolescentes para uma matéria que para eles muitas vezes parece chata.
Hoje, há uma dificuldade na utilização de novas metodologias e tecnologias por parte dos
professores, como sugestão há os simuladores virtuais, assim também os jogos concretos podem
ser um importante aliado ao ensino, já que aumentam a criatividade, ensinam a importância de
cumprir regras e conviver em grupo. Neste contexto, surgiu a necessidade em estudar a
influência dos jogos concretos na aprendizagem de Química Orgânica.
A finalidade desta pesquisa é investigar a aplicação de um jogo concreto e sua influência
na aprendizagem da disciplina de Química Orgânica no ensino médio, bem como, verificar a
aceitação dessa metodologia pelos alunos, analisar os benefícios dessa prática na sala de aula
para isso será aplicado um jogo referente ao conteúdo estudado e se avaliará a dificuldade dos
alunos em reconhecer a nomenclatura dos hidrocarbonetos.
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METODOLOGIA
Utilizou‐se o jogo “Corrida Atômica” durante aulas de Química Orgânica, em turmas do 3º
ano do ensino médio em uma escola pública na cidade de Quixadá, antecedida a aplicação do
jogo, foi ministrado o conteúdo de hidrocarbonetos.
O Jogo pedagógico foi aplicado como atividade complementar em sala de aula, e foi
solicitado aos alunos que respondessem um questionário logo após o finalizassem o jogo com o
intuito de investigar suas dificuldades na disciplina de Química Orgânica. Após análise dos dados
obtidos, os resultados foram plotados em gráficos, usando o programa Origin 7.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi realizada uma indagação sobre as aulas de Química, se há relação com o cotidiano. Na
Figura 1, observa‐se que 25% dos participantes declararam que as aulas sempre têm relação com
o cotidiano, 35% disseram que as aulas raramente têm relação com o cotidiano, 40%
frequentemente e ninguém afirmou que nunca há relação entre as aulas de Química e o
cotidiano. Ressalta‐se que havendo uma analogia nas aulas de Química, uma estreita relação da
ciência com o cotidiano, fica mais fácil para os alunos compreenderem o sentido para estudá‐la.
Sempre
Raramente
Frequentemente

40%
35%

25%

Figura 1 – Relação das aulas com o cotidiano.
As respostas obtidas funcionam como introdução para avaliar a próxima pergunta, se os
alunos encontram dificuldades em compreender a disciplina de Química.
Os efeitos das dificuldades dos estudantes em compreenderem a disciplina de Química
aparecem na tabela 1, abaixo, 52,5% disseram raramente sentir dificuldade, 25% asseguraram
frequentemente apresentar bloqueio para entender a disciplina, uma parcela de 20% afirmou
sempre e apenas 2,5% asseguraram nunca ter dificuldades em compreender a Química.
Observa‐se que os alunos em sua maioria afirmaram não terem dificuldade com a
disciplina de química, todavia 45% afirmam sentir dificuldade em algum momento. Apesar que,
em toda aprendizagem sempre há alguma dificuldade que precisa ser superada e essa pode ser
aliviada através da mediação ativa e eficaz do professor.
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É sabido que em sua maioria, os conteúdos são passados para os alunos prontos, e
quando há necessidade de reflexão, como no caso do jogo aplicado, as dificuldades como leitura,
interpretação e cálculo surgem. A falta destes, dificulta a compreensão dos alunos na disciplina.
Tabela 1 – Você sente dificuldades em compreender a disciplina de química?
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Sempre

08

20

Raramente

21

52,5

Frequentemente

10

25

Nunca

01

2,5

TOTAL

40

100%

Foi perguntado aos participantes, qual a melhor metodologia para se aprender Química?
(Figura 2). Com esta indagação, buscou‐se obter dos alunos, como poderiam ser diminuídas suas
dificuldades. Pelos resultados, abaixo, entendemos que a utilização de várias metodologias pode
beneficiar o aprendizado do aluno. É grande a porcentagem de alunos (60%) que preferem aulas
práticas, acredita‐se que as práticas tornam a aula mais interessante e os alunos ficam mais
empolgados e curiosos para aprender a matéria; enquanto isso 20% dos participantes disseram
preferir aula expositiva, então, esse método de ensino não deve ser esquecido, já a aula com
jogos pedagógicos aparece como preferência de 10% dos participantes e 5% marcaram outra
como alternativa, mas não souberam dizer qual metodologia preferem para aprender. Houveram
alunos (5 %) que marcaram mais de uma alternativa.
Não há métodos ou procedimentos superiores, nenhuma metodologia é mais necessária
que outra, o ideal seria que o professor tivesse acesso aos vários procedimentos metodológicos
disponíveis, porém, algumas escolas públicas brasileiras ainda sofrem com a falta de
investimentos, seja humano ou material, principalmente nas regiões mais longínquas.
Nenhuma metodologia (aula expositiva, prática jogo pedagógico (virtual ou concreto))
pode ser considerada única no aprendizado, como foi dito no início o ideal seria que tivéssemos
uma junção de todas elas, afinal uma aula não pode ser como há duzentos anos, onde o
professor falava e o aluno apenas ouvia sentado, sem interagir apenas recebendo conteúdos e
teorias, como se fosse um depósito de conhecimento.
As crianças e adolescentes do século XXI são ativas e interagem muito com o mundo ao
seu redor, seja através do notebook, tablet ou pelo celular com as mensagens de texto e uso da
internet participando de redes sociais, as opções são muitas e a escola não pode fingir que essa
tecnologia não existe. Parafraseando Silva Júnior e colaboradores (2012), “Nos dias atuais, a
Tecnologia da Informação e Comunicação tem se caracterizado como um recurso inestimável
para a busca e manipulação do conhecimento, de forma que o computador pode ser um
excelente auxiliar no processo ensino‐aprendizagem”.
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Aula expositiva
Aula prática
Aula com jogos pedagógicos
Outra
Mais de uma opção

60%
10%

5%
5%
20%

Figura 2 – Metodologia para aprender Química.
Os jogos são a nossa primeira forma de socialização com o mundo, através deles nós
brincamos ao mesmo tempo em que aprendemos a importância de se cumprir regras, conviver
em grupo, raciocinar e planejar. Para Cunha (2012), Os jogos sempre fizeram parte da vida das
pessoas, seja como meio de diversão, disputa ou aprendizagem. Eles podem ser utilizados em
sala de aula, todavia precisa ter um aspecto lúdico e educativo. Não apenas jogar por jogar, faz‐
se necessário que o jogo tenha um determinado propósito, ou seja, o docente deve ter um
objetivo em relação a aprendizagem, ao aplicar o jogo para seus alunos, utilizando‐o como mais
uma metodologia.
Então, foi perguntado aos estudantes se eles conheciam jogos pedagógicos sobre química,
45% afirmaram conhecer poucos; 30% disseram não conhecer nenhum e 25% afirmaram
conhecer alguns. Os resultados da tabela 2 apontam que os jogos, sejam concretos ou virtuais,
ainda são pouco explorados e conhecidos na sala de aula.
Tabela 2 – Você já conhecia jogos pedagógicos sobre química?
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Conheço muitos

‐

‐

Conheço alguns

10

25

Conheço poucos

18

45

Não conheço nenhum

12

30

Total

40

100%

A Química é uma ciência que estuda as transformações que fazem parte dos processos
naturais, tanto em níveis macroscópicos, como microscópicos, o que às vezes torna‐se muito
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complicado para os estudantes, por isso, o uso dos jogos pode facilitar o aprendizado. Os jogos
concretos podem ser úteis para ensinar vários conteúdos da química.
A tabela 3, abaixo, revela a opinião dos alunos sobre o jogo aplicado em sala. Para 57,5%
dos participantes, o jogo foi considerado bom; enquanto 22,5% disseram ser excelente e apenas
20% afirmaram que o jogo é regular. Nenhum aluno respondeu ser o jogo ruim, isso mostra que
os alunos gostaram do jogo ou que houve boa aceitação dos alunos. Acredita‐se que se os jogos
forem bem trabalhados em sala para auxiliarem o professor no ensino de química e não apenas
para preencher o tempo de aula, irá contribuir para aumentar a capacidade de raciocínio dos
alunos, principalmente naqueles conteúdos em que eles apresentaram mais dificuldade, como na
interpretação das questões.
Tabela 3 – Qual sua opinião sobre o jogo aplicado em sala?
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Excelente

09

22,5

Bom

23

57,5

Regular

08

20

Ruim

‐

‐

Total

40

100%

Crianças e adolescentes adoram jogar, pois é uma atividade divertida e interativa. As
respostas da tabela 4, abaixo, indicam as dificuldades que os alunos sentiram ao utilizar o jogo.
Para 67,5% dos alunos houve pouca dificuldade em usar o jogo; 22,5% afirmaram não sentir
dificuldades e apenas 10% disseram ter muita dificuldade no jogo. Então, a maioria dos
estudantes não sentiram dificuldades em utilizar o jogo, sendo assim, essa metodologia pode ser
adotada como auxílio na aprendizagem, para reduzir as dificuldades em Química.
Tabela 4 – Sentiu dificuldade para utilizar o jogo?
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Muita dificuldade

04

10

Pouca dificuldade

27

67,5

Nenhuma dificuldade

09

22,5

Total

40

100%
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Fez‐se a pergunta: o jogo facilitou seu aprendizado do conteúdo de química abordado?
Conforme resultados da figura 3, abaixo, 52,5% dos participantes disseram que o jogo facilitou
pouco; 37,5% afirmaram que facilitou muito e para 10% não facilitou de forma alguma. Para
maioria dos alunos, o jogo facilitou pouco, todavia houve uma boa aceitação, visto
anteriormente, na tabela 3, sugerindo utilizá‐la, como complementar a outras metodologias.
Facilitou muito
Facilitou pouco
Não facilitou

52.5%

10%

37.5%

Figura 3 – Aprendizado do conteúdo através do jogo.
É certo que os jogos não irão resolver todos os problemas de aprendizagem dos alunos,
mas, certamente será uma metodologia capaz de prender a atenção do aluno, proporcionar a
interação entre professor e alunos e ajudá‐los a internalizar conceitos teóricos de forma
prazerosa, dando‐lhes suporte para desenvolver sua cognição através da habilidade de raciocinar
e planejar seus passos. Além disso, o avanço da tecnologia permitirá o surgimento de
ferramentas cada vez mais eficientes de comunicação e difusão do conhecimento. Conforme
Silva Júnior et al., (2012), novos softwares educacionais têm sido pesquisados para utilização em
várias áreas do conhecimento, causando uma revolução no processo de ensino‐aprendizagem.
CONCLUSÃO
Verificou‐se que houve boa aceitação dos alunos em relação ao jogo Corrida Atômica,
todavia o jogo utilizado é uma das ferramentas que podem ajudar o professor a promover o
aprendizado através da brincadeira.
O Jogo aplicado na sala de aula favorece e estimula a socialização entre os alunos.
A maioria dos alunos preferem aulas práticas.
Há necessidade de incluir novas metodologias nas aulas de Química, no entanto, deve‐se
tomar cuidado de não usar apenas uma metodologia, visto que, é importante aprender de
formas diferentes pois nenhuma metodologia pode ser única.
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RESUMO
Essa pesquisa analisa se o trabalho com o blog
“Educação e Realidade Social” facilitou a aprendizagem
das temáticas discutidas na disciplina Fundamentos
Sociopolíticos e Econômicos da Educação, identificando
as percepções dos alunos acerca do uso dessa estratégia
educativa. Para isso, faz uso da observação participante
e da aplicação de questionários com alunos da
licenciatura em Matemática do IFRN/Campus Mossoró.
Os próprios alunos reconheceram que o uso do blog
ofereceu uma grande contribuição para o

aprofundamento das discussões realizadas em sala,
proporcionando uma melhor percepção da importância
das temáticas para o futuro profissional. Recomendaram
a expansão do uso do blog para outros profissionais da
educação. Porém, para que estes se sintam capazes de
trabalhar com essas tecnologias, é fundamental que os
cursos de formação de professores desenvolvam
estratégias que garantam a capacidade de utilização
dessas ferramentas, de forma crítica e criativa.

PALAVRAS‐CHAVE: Blog, TIC’s, Educação.

THE USE OF BLOGS IN EDUCATION: A EXPERIENCE WITH THE KNOWLEDGE OF THE
FUNDAMENTALS SOCIOPOLITICAL AND ECONOMIC OF EDUCATION ON THE FORMATION OF
MATHEMATICS TEACHERS
ABSTRACT
This research analyzes if the work with the blog
"Education and Social Reality" facilitated learning the
themes discussed in the subject "Fundamentals
Sociopolitical and Economic of Education", identifying
the perceptions of students about the use of this
educational strategy. For this, it uses participant
observation and questionnaires with students of the
degree in Mathematics at IFRN/ Campus Mossoró. The
students recognized that the use of blog offered a great

contribution to the deepening of discussions in the
classroom, providing a better understanding of the
importance of the thematic for the professional future.
Recommend expansion the use of the blog to other
education professionals. However, for they feel able to
work with that technologies, it is essential that training
courses for teachers to develop strategies to ensure the
usability of these tools, critically and creatively.

KEY‐WORDS: Blog, TIC’s, Education.
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O USO DE BLOGS NA EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DOS FUNDAMENTOS
SOCIOPOLÍTICOS E ECONÔMICOS DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
A implantação das TIC’s no ensino gera mudanças em vários âmbitos da educação,
trazendo à tona a necessidade de um novo perfil de professor. Como o papel do professor se
modifica, faz‐se necessário que estes profissionais adquiram uma formação para que possam
fazer um melhor uso dos recursos tecnológicos em sala de aula.
Ao introduzir instrumentos tecnológicos no ensino, a informática se torna, então, um
recurso pedagógico. Surgem novas soluções para as necessidades institucionais e educacionais.
Nesse contexto, o professor deixa de ser o detentor de todo o conhecimento e torna‐se um
mediador deste.
As novas tecnologias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e
professores e de rever a relação da escola com o meio social, ao diversificar os espaços
de construção do conhecimento, ao revolucionar os processos e metodologias de
aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o mundo.
(MERCADO, 1999, p. 27)

Diante de todas as possibilidades advindas do uso dos recursos computacionais na
educação, o uso dos blogs surge como uma estratégia que vem ganhando notoriedade no
cenário educacional, devido, entre outros aspectos, ao incentivo a interação e a colaboração.
O blog pode ser definido como um "diário pessoal", que tem como principais
características o visual simples e a frequência de atualizações. Cada atualização ou publicação é
chamada de postagem. Há a possibilidade de interação entre os leitores e o blogger (dono do
blog), por meio de comentários nas postagens. Assim, os leitores podem manifestar opiniões e
ideias acerca dos textos publicados.
Além disso,
Atualmente, várias são as formas de utilização de blogs nos processos de ensino.
Sob o nosso ponto de vista, a facilidade de publicação e o grande atrativo que
essas páginas exercem sobre os jovens, são fatores que contribuem para essa
tendência. É preciso apenas, que os professores se apropriem da linguagem e
explorem com seus alunos as várias possibilidades desse novo ambiente, que
pode se tornar um ambiente de aprendizagem. (ARAÚJO, 2009, p. 64)

Com o uso do blog, professores e alunos podem interagir, discutindo temas relevantes
(não só do meio acadêmico), compartilhando informações, entre outros atributos. Todavia, uma
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das mais importantes diferenças do blog com relação a outras tecnologias de informação e
comunicação é que, ao comentar uma postagem, por exemplo, o aluno desenvolverá
competências para analisar fatos criticamente e verificar a veracidade destes, desenvolvendo
aspectos de suma importância para a formação cidadã do discente.
Diante das possibilidades oferecidas pelo uso de blogs e da necessidade de formar
professores para o uso desses recursos, essa pesquisa analisa se o trabalho com o blog “Educação
e Realidade Social” facilitou a aprendizagem das temáticas discutidas na disciplina Fundamentos
Sociopolíticos e Econômicos da Educação, identificando as percepções dos alunos acerca do uso
dessa estratégia educativa.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para que pudéssemos atingir os objetivos propostos, criamos um blog intitulado
“Educação e Realidade Social”, no qual eram postados, periodicamente, questionamentos e
textos acerca das temáticas discutidas na disciplina de Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos
da Educação (questões sociais, políticas, econômicas e culturais e suas relações com a educação
básica e superior no Brasil), da turma do 2º período de Licenciatura em Matemática, do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte – Campus Mossoró.

Figura 1 – Blog “Educação e Realidade Social”
Como forma de analisar se o trabalho com o blog “Educação e Realidade Social” facilitou a
aprendizagem das temáticas discutidas na disciplina Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos
da Educação, identificando as percepções dos alunos acerca do uso dessa estratégia educativa,
realizamos uma pesquisa qualitativa, fazendo uso das seguintes estratégias de coleta de dados:
a) Observação participante das atividades, realizada durante todo o período de utilização
do blog;
b) Aplicação de um questionário, respondido por 19 alunos, após o término das
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atividades da disciplina, para que os licenciandos pudessem demonstrar suas
concepções acerca da utilização do blog.
Vejamos agora as percepções dos alunos acerca da experiência com o uso do blog
Educação e Realidade Social, na disciplina Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da
Educação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que pudéssemos conhecer as percepções dos alunos acerca das atividades
desenvolvidas com o uso do blog, pedimos aos alunos que identificassem os aspectos positivos
desse uso. A tabela abaixo apresenta os principais aspectos destacados pelos alunos.
Tabela 1 – Aspectos positivos da utilização do blog educação e realidade social para a
aprendizagem dentro da disciplina fundamentos sociopolíticos e econômicos da educação
Aspecto Apontado

Frequência1

Debate de diversos temas
Observar a opinião dos colegas
Integração dos assuntos abordados em
sala
Exposição de ideias e críticas
Incentivo à curiosidade

8
7
5
5
1

Ao analisar as possibilidades oferecidas pelo uso de blogs na educação, Cotes (2007)
apresenta algumas vantagens do uso dos blogs para professores e alunos, ressaltando que o
blog: aproxima alunos e professores; permite uma maior reflexão sobre o conteúdo e acerca de
suas próprias colocações; mantém o professor atualizado; cria uma atividade fora do horário de
aula, ampliando o horário em que o aluno permanece em contato com as reflexões
proporcionadas pela disciplina; traz experiências de fora da escola; divulga o trabalho do aluno e
do professor; permite o acompanhamento das atividades pelos pais; é um exercício de
alfabetização digital, tanto para o próprio professor quanto para o aluno.
Alguns dos aspectos positivos mais apontados pelos alunos estão em sintonia com as
afirmações da autora, pois evidenciam a possibilidade do debate de diversos temas e a
oportunidade de observar as opiniões dos colegas de sala, aspectos que também ficam evidentes
quando os alunos afirmam que,
A facilidade para debates e para o esclarecimento de ideias, além de questionamentos.
Houve também o aumento da curiosidade dos alunos, pois além de respondermos as
questões, víamos outras respostas para opinar e debater [...]. Da curiosidade para a
pesquisa, obtivemos novos conhecimentos. (Aluno 06)
1

Em alguns casos, o somatório das respostas ultrapassará a quantidade de questionários respondidos, pois era
permitido apresentar mais de uma resposta para o questionamento.
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Posso dizer que foi ótimo para a disciplina não só porque nos incentivou a ler os
conteúdos discutidos em sala, mas também porque pudemos ver as ideias de outros
participantes, o modo de pensar sobre determinado assunto, fazendo com que
enriquecesse ou mudasse nossas ideias. (Aluno 8)

Essas afirmações também evidenciam que a utilização do blog oferece uma grande
contribuição para o aprofundamento das discussões realizadas em sala, para a formação de
ideias e posicionamento crítico, além do incentivo à curiosidade por meio do incentivo às
pesquisas.
Outro aspecto relevante destacado pelos alunos diz respeito à integração dos assuntos
abordados e seu prolongamento para fora da sala de aula.
[...] através do blog discutimos as ideias dos textos que estudamos em sala de aula,
havendo assim uma extensão das nossas aulas no instituto até as nossas casas, de forma
que as discussões não se limitassem a um só ambiente. (Aluno 04)

Após identificarmos os aspectos positivos da utilização do blog, procuramos conhecer as
percepções dos alunos acerca da relevância das temáticas discutidas no blog para a
aprendizagem dos conhecimentos abordados pela disciplina Fundamentos Sociopolíticos e
Econômicos da Educação.
Tabela 2 – As temáticas discutidas no blog educação e realidade social foram relevantes para a
sua aprendizagem dentro da disciplina fundamentos sociopolíticos e econômicos da
educação?
Aspecto Apontado

Frequência

Maior foco nos assuntos da disciplina
Esclarecimento da realidade
educacional
Importância para o futuro profissional
Incentivo ao olhar crítico

8
6
4
2

Os alunos citaram que a experiência com o uso do blog dava um enfoque diferente aos
assuntos abordados em sala de aula ao acompanhá‐los de outras formas, através de textos e
questionamentos. Dessa forma, as atividades desenvolvidas no blog contribuíram para que os
alunos aprofundassem as discussões e desenvolvessem aprendizagens mais significativas acerca
dos temas abordados pela disciplina.
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As temáticas tiveram aspectos relevantes que ajudaram na aprendizagem da disciplina;
logo tínhamos a oportunidade de discutir em sala todas as temáticas e expor nossas
opiniões. Contribuiu bastante para o rendimento acadêmico da disciplina. (Aluno 03)

Os conteúdos [...] nos trouxeram um foco mais acentuado e as discussões no blog nos
deram a liberdade de acompanhar os assuntos em outros locais. (Aluno 01)

Não podemos deixar de destacar que, com a experiência de utilização do blog, através dos
textos postados, os alunos puderam ter um maior esclarecimento da realidade educacional e
uma melhor percepção da importância das temáticas para o futuro profissional.
Os temas abordados no blog foram muito importantes para o nosso futuro como
educadores. Através dos debates, pudemos esclarecer muitas dúvidas. (Aluno 02)

Houve o esclarecimento da realidade da sociedade e de outros assuntos, como a
educação nos dias de hoje. (Aluno 06)

Além de identificarmos as contribuições do uso do blog para a aprendizagem na disciplina,
interessamo‐nos em saber se as discussões desenvolvidas no blog trouxeram alguma
contribuição para a atuação como profissional da educação.
Devido à importância das temáticas discutidas na disciplina e com base nas afirmações
feitas anteriormente acerca da importância do uso do blog para uma aprendizagem mais
significativa dessas temáticas, não nos surpreendeu o fato de os alunos apresentarem
percepções bastante positivas acerca das contribuições proporcionadas pelo uso do blog para a
sua formação para atuar como futuro profissional da educação, como nos mostra a tabela
abaixo.
Tabela 3 – Contribuições proporcionadas pelo uso do blog para a formação para atuar como
futuro profissional da educação
Aspecto Apontado

Frequência

Importância para o futuro e para a
formação pedagógica
Assuntos essenciais para o futuro como
educador
Incentivo à profissão
Meios para a transmissão do
conhecimento

9

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4
4
3

6

As discussões propostas no blog Educação e Realidade Social não tratavam de temas da
realidade educacional de forma isolada. As questões propostas procuravam articular as
problemáticas inerentes à educação com os aspectos sociais, políticos e econômicos mais
amplos, abordando temáticas como: globalização, relações entre o neoliberalismo e a educação,
relações entre trabalho e educação, greves dos profissionais da educação etc.
Sem dúvida alguma, foi de muita importância para a minha formação pedagógica e para
a nossa formação como cidadãos críticos. (Aluno 14)

Outro aspecto relevante destacado pelos alunos, diz respeito à dimensão política da
atividade docente. Ao longo de todo o período em que as atividades foram desenvolvidas,
buscava‐se mostrar para os alunos que a atividade docente extrapolava a questão do conteúdo
específico, de modo que, no fazer pedagógico, também estaria inserido um fazer político. A
afirmação abaixo nos mostra que as discussões realizadas através do blog contribuíram
positivamente nesse sentido.
Além do incentivo em seguir na profissão, discutimos como exercê‐la da melhor maneira
possível, sem nos atermos apenas ao conteúdo da disciplina ministrada. (Aluno 08)

Os assuntos foram essenciais, ladeando a necessidade de bons profissionais que a
educação brasileira necessita. (Aluno 01)

Essas afirmações evidenciam que o uso do blog com o objetivo de proporcionar uma
formação para atuar como futuro profissional da educação foi atingido, ao vermos que o aspecto
mais apontado foi de que os temas tiveram importância para o futuro e para a formação
pedagógica.
Vejamos agora as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos durante a utilização do
blog “Educação e Realidade Social”.
Tabela 4 – Dificuldades enfrentadas na utilização do blog educação e realidade social
Aspecto Apontado
Problemas com o acesso devido a
outros fatores
Falta de tempo
Não ter internet em casa
Nenhuma dificuldade
Não compreensão inicial do
funcionamento do blog
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Quantidade de vezes
7
6
5
5
1
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A maioria dos alunos encontrou problemas no acesso devido a fatores, tais como
dificuldade com o uso do computador, problemas com a internet e/ou servidor do blog.
Em alguns acessos, tive constrangimento com o sistema. Às vezes fora do ar, às vezes
caindo [a internet], fazendo com que eu não conseguisse a realização das postagens.
(Aluno 15)

Além disso, outro aspecto bastante apontado foi a falta de tempo e de acesso à internet
em casa, para que pudessem analisar e responder as postagens do blog.
A maior dificuldade foi a falta de internet em casa. Passo o dia trabalhando e o único
tempo que tenho disponível é à noite, após a aula. (Aluno 18)

Diante de todas as dificuldades apresentadas, procuramos conhecer as sugestões dos
alunos para que o uso do blog pudesse ser aperfeiçoado.
Tabela 5 – O que precisa ser feito para melhorar a qualidade do trabalho com o blog educação
e realidade social?
Aspecto Apontado
Nada
Expansão do blog a outras pessoas e
profissionais da educação
Maior participação da turma
Melhoria do design
Resolução dos problemas no servidor
Mais questões para discussão
Mais mídias (vídeos, imagens, pdf’s)

Quantidade de vezes
7
4
4
3
3
2
1

Além do número significativo de alunos que afirmam que nada precisa ser feito para
melhorar a qualidade da utilização do blog, é importante ressaltar o interesse dos alunos no
sentido de que se promova a expansão do uso blog para outras pessoas e profissionais da
educação.
Acho que o blog deve ser expandido para profissionais da área da educação; outros
professores, que já tenham experiência, uma outra maneira de ver o mundo e a
profissão, "diferentes" de nós que ainda estamos em formação. Seria mais dinâmico [...].
(Aluno 08)

Alguns alunos apontaram que poderia ter acontecido uma maior participação e dedicação
da turma nas respostas das postagens. Outros, no entanto, gostariam que tivessem sido postadas
mais questões para discussão e que houvesse um aperfeiçoamento no design do blog, de forma
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que facilitasse o acesso a questões passadas, além do uso de vídeos, imagens e documentos em
pdf.
Essas sugestões são extremamente válidas, especialmente no que diz respeito à
diversificação das formas de divulgação de ideias e questões (vídeos, imagens, documentos etc.),
haja vista que o computador oferece mais possibilidades, uma vez que pode reunir em uma
mesma apresentação: som, vídeo, fotografias, gráficos, animações e texto. (BEZERRA, 2006)
CONCLUSÃO
Ao longo desta pesquisa, procuramos analisar se o trabalho com o blog Educação e
Realidade Social facilitou a aprendizagem das temáticas discutidas na disciplina Fundamentos
Sociopolíticos e Econômicos da Educação, identificando as percepções dos alunos acerca do uso
dessa estratégia educativa.
Para isso, fizemos uso de estratégias de coleta de dados variadas, tais como: a observação
participante das atividades desenvolvidas na disciplina e no próprio blog, bem como a aplicação
de questionários com os alunos do segundo período da licenciatura em Matemática do IFRN no
Campus de Mossoró.
A análise dos dados coletados e as afirmações dos alunos nos mostraram que, com o uso
do blog, ocorreu uma aprendizagem mais significativa acerca das diversas temáticas discutidas na
disciplina e que a utilização do blog oferece uma grande contribuição para o aprofundamento das
discussões realizadas em sala, a formação de ideias, o posicionamento crítico, o incentivo à
curiosidade, proporcionando um maior esclarecimento acerca da realidade educacional e uma
melhor percepção da importância das temáticas para o futuro profissional, ao articular as
problemáticas inerentes à educação com os aspectos sociais, políticos e econômicos mais amplos
(globalização, relações entre o neoliberalismo e a educação, relações entre trabalho e educação
etc.).
De acordo com os próprios alunos, os principais problemas encontrados na utilização do
blog foram: a dificuldade na publicação de alguns comentários, o acesso à Internet e a falta de
tempo.
Os próprios alunos recomendam a expansão do uso do blog para outros profissionais da
educação. Porém, para que os professores se sintam capazes de trabalhar com blogs e outras
tecnologias, é fundamental que os cursos de formação de professores desenvolvam estratégias
que garantam a capacidade de utilização dessas ferramentas, de forma crítica e criativa.
Porém, para isso ocorra, é fundamental que a universidade forme os futuros professores
dentro da perspectiva que se espera que eles atuem, pois não se pode esperar que ocorram
mudanças na atuação do professor, sem que estas ocorram também na sua formação.
Desse modo,
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[...] se a escola deseja um professor que desenvolva práticas interdisciplinares,
relacionando teoria e prática, utilizando as TCI no cotidiano da sua ação docente,
contextualizando os conteúdos, considerando o contexto social e econômico em que os
alunos, a escola e a comunidade estão inseridos, atuando como mediador na relação
entre o aluno e o conhecimento, etc., sendo ainda capaz de refletir na e sobre a sua
prática educativa, acredita‐se que estes professores devem ser formados desse mesmo
modo, tendo como referência o perfil do profissional que a escola e a sociedade
desejam. (DANTAS, 2005, p. 23)

Nas últimas décadas, a sociedade tem apresentado novas e variadas demandas para a
educação e, consequentemente, para os professores. Porém, se a sociedade deseja que o
professor atenda adequadamente a essas novas demandas, sendo mais que um transmissor de
conteúdos que os alunos já podem encontrar através de diversas outras fontes (livros, internet
etc.), é fundamental que as instituições e os profissionais responsáveis pela formação docente
(inicial e continuada) desenvolvam estratégias no sentido de ofertar uma formação mais
adequada às necessidades educacionais contemporâneas.
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RESUMO
No Governo Lula, dentre outras ações, ganha
centralidade
a
formulação
de
uma
nova
institucionalidade da Educação Profissional e
Tecnológica. Este artigo tem como objetivo
compreender esta nova institucionalidade, analisando a
Lei 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica/RFEPCT e cria os
Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia/IFET, e dá outras providências. Compreende‐
se, que no Governo Lula, visando a inserção do país no
novo ciclo da economia financeirizada, assim como,
percebendo a importância de uma mão de obra
minimamente qualificada que atendesse as exigências
desse momento político‐econômico, ganha centralidade
a qualificação e requalificação do trabalhador através de
cursos da RFEPCT.

E é neste contexto do Governo Lula – de continuidade da
política econômica, da constante reforma do Estado para
sua inserção definitiva no sistema de acumulação
financeira e, ao mesmo tempo, de nascimento de um
ícone da política brasileira – que nos interessa
compreender como tais fatos foram essenciais para as
reformas no sistema educacional brasileiro, em
particular, na Educação Profissional e Tecnológica.
Convém ressaltar que este artigo é parte integrante da
pesquisa de Doutorado, em andamento, realizada no
Programa de Pós‐Graduação em Educação/PPGE, da
Universidade Federal de São Carlos/UFSCAR, com apoio
financeiro do Programa de bolsa de Incentivo à
Qualificação dos Servidores do IFMA (PROQUALIS).

Palavras‐chave: Nova institucionalidade; Educação Profissional e Tecnológica

PROFESSIONAL EDUCATION TECHNOLOGY AND FEDERAL INSTITUTES: A NEW INSTITUTIONAL
ABSTRACT
The Lula government, among other actions, is the core
formulation of a new institutionality framework of
Vocational and Technical Education. This article aims to
understand this new institutionality framework,
analyzing Law 11,892 / 2008, establishing the Federal
Network of Professional Education, Science and
Technology/ RFEPCT and creates the Federal Education,
Science and Technology Institutes/ IFET, and other
measures. It is understood that the Lula government,
targeting the country's insertion in the new cycle of
financialized economy, as well as realizing the
importance of a minimally qualified workforce that
meets the requirements of this political‐economic time,
is the core qualification and requalification the workers
through courses RFEPCT.

It is in this context of the Lula Government ‐ continuity of
economic policy, the steady state reform for final
inclusion in the financial accumulation system and at the
same time, the birth of an icon of Brazilian politics ‐ we
are interested in understanding how such facts were
essential for reforms in the Brazilian educational system,
particularly at the Professional Education and
Technology. It is worth noting that this article is part of
PhD research in progress, held at the Graduate Program
in Education / PPGE, Federal University of São Carlos /
UFSCAR, with financial support from the Program of
Incentives to Qualifying bag Servers the IFMA
(PROQUALIS).

KEY‐WORDS: Federal Network of Vocational Education; New Institucional
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1 INTRODUÇÃO
Muitas são as denominações utilizadas pelos estudiosos e economistas para designar o
momento da economia iniciado na segunda metade do século XX até os dias atuais –
“neoliberalismo”, “capital portador de juros”, “capitalismo patrimonial”, “capital financeiro”,
“regime de acumulação de predominância financeira”. Todas essas denominações dizem respeito
ao movimento do capitalismo, iniciado nos países de economia avançada nas duas últimas
décadas do século XX que tem, inicialmente, como característica, a adoção de medidas de
liberalização e desregulamentação dos mercados, culminando com o surgimento desse sistema
mundializado em que o entesouramento estéril dá lugar ao mercado financeiro dotado de
capacidade mágica de transformar o dinheiro em um valor que ‘produz’. (CHESNAIS, 2005, p.50)
Para esse autor o atual regime de acumulação de predominância financeira é um
sistema de relações econômicas e sociais internas e internacionais cujo centro é a finança e que
está apoiado nas instituições financeiras e políticas do país hegemônico em escala mundial.
(CHESNAIS, 2005)
Outros pontos que merecem destaque e que se constituem em mais uma característica
desse modelo de economia é o crescente fenômeno do Investimento Externo Direto/IED e a
formação de grupos industriais ou grandes corporações mundiais. Segundo Paulani (2008, p. 88)
o interesse dos países desenvolvidos em investir, inicialmente na industrialização dos países
periféricos ou em desenvolvimento, tem sua explicação no fato de que havia um anseio real de
buscar novas praças de investimento produtivo “das crescentes dificuldades de valorização
observadas no centro do sistema, e aos anseios de uma esfera financeira em vias de expansão e
autonomização, que exigia, portanto, não só a expansão dessas praças, mas principalmente, a
canalização de seus fluxos para os mecanismos de valorização que ela própria começara a criar”.
Para a autora, a vinda do capital produtivo para a periferia já era um alicerce para a
dominância financeira que viria a se expandir para o mundo, ou seja, “a internacionalização da
produção foi apenas o substrato necessário ao desenvolvimento ulterior da verdadeira cabine de
comando do capitalismo contemporâneo; a esfera financeira, agora finalmente mundializada”.
(PAULANI, 2008, p.89).
Esse processo de valorização do Brasil como país economicamente forte e, portanto
viável para investimentos externos, teve nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995 a
2002) um expressivo incremento, mas se consolidou e tem nuances bem particulares com a
eleição e posse do Luiz Inácio Lula da Silva, nos seus dois mandatos presidenciais (2003 a 2010).
O governo brasileiro visando buscando inserir‐se nesse novo ciclo da economia, assim
como, percebendo a importância de uma mão de obra minimamente qualificada que atendesse
as exigências desse novo momento, dentre outras ações, estabelece uma nova institucionalidade
para a Educação Profissional e Tecnológica. Era interessante, ainda, que este atendimento
pudesse ser efetivado por uma instituição que oferecesse, em um mesmo espaço, níveis e
modalidades de ensinos distintos. Respondendo a tais demandas, o Governo Federal criou e
expandiu uma nova rede “singular e pluricurricular”, a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica(RFEPCT), através da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia(IFET).
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Este estudo pretende, portanto, analisar algumas questões difundidas na Lei
11.892/2008 que cria a RFEPCT e os IFET’S, no que diz respeito a: seus objetivos, finalidades,
princípios, níveis e modalidades de ensino, e a relação da rede com os arranjos produtivos locais.
2 MATERIAS E MÉTODOS
Como procedimento metodológico realizou‐se uma pesquisa bibliográfica e documental.
Preliminarmente, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, utilizando as análises dos
teóricos da área acerca das categorias – política econômica e suas interfaces com a educação
profissional e tecnológica, trabalho docente e alienação. Na pesquisa documental realizou‐se um
levantamento de informações sobre a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, utilizando
como fonte a legislação vigente sobre a Educação Profissional, prioritariamente as Leis Lei 11.741
de 16/07/2008 que altera dispositivos da Lei 9.394 de 20/12/96; a Lei 11.784, de 22/09/2008 e
Lei 12.772/2012; que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira e Cargos de Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico(EBTT), e do Plano de Carreira do Ensino Básico Federal; e
a Lei 11.892, de 29/12/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Neste artigo,
entretanto, aborda‐se somente a Lei 11.892/2008.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em termos de ordenamento jurídico para a criação específica da nova RFEPCT e dos
IFET’s, dentre várias leis complementares, pode‐se afirmar que, no Governo Lula, um fato inicia
este processo de mudança rumo a uma nova institucionalidade para esta modalidade de ensino.
Trata‐se do Decreto 6.095, de 24/04/2007, que estabeleceu as diretrizes para o processo de
integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos IFET’s,
no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.
Neste decreto, o governo, por intermédio do Ministério da Educação(MEC), estimulava o
processo de reorganização das instituições federais de educação profissional e tecnológica, a fim
de que estas atuassem de forma integrada, regionalmente, tendo como parâmetro o modelo de
institutos federais, dispondo de natureza jurídica de autarquia, sendo detentores de autonomia
administrativa, patrimonial, didático‐pedagógica e disciplinar, e caracterizando‐se como
instituições singulares que oferecessem educação superior, básica e profissional, especializadas
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. O
governo estaria, neste momento, abrindo caminho para a grande reforma/expansão, sinalizando
para a possibilidade de integrar toda a rede federal (Escolas Agrotécnicas, Centro Federal
Educação Tecnológica(CEFET), Unidades Descentralizadas (UNED’s) em uma única instituição, os
IFET’s, que se efetivaria a partir de 2008.
Desta forma, no segundo mandato do Governo Lula, pela Lei 11.892, de 29/12/2008, é
instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica(RFEPCT) e criados os
IFET’s, com adesão quase maciça de todas as instituições que faziam parte da antiga rede.
De acordo com a Lei em análise (BRASIL, 2008b, p. 1), artigo 2º, os IFET’s, são
“instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,
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especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos”. Esse aspecto torna
essa instituição singular porque nenhuma outra, no sistema educacional brasileiro, detém esse
pré‐requisito para atuar em mais de um nível de ensino, o que possibilita uma diversificação em
termos de oferta educativa. Vale ressaltar que os CEFET’s já tinham esta identidade
“pluricurricular”, o que não era o caso, por exemplo, das Escolas Agrotécnicas que não ofereciam
cursos superiores.
No que concerne as finalidades e características da RFEPCT(IFET)’s estas se destinam a:
Art. 6º ‐ I ‐ ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local,
regional e nacional; II ‐ desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; III ‐ promover a integração
e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infra‐estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; IV ‐
orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos
arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de
atuação do Instituto Federal; V ‐ constituir‐se em centro de excelência na oferta do
ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; VI ‐ qualificar‐se
como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições. (grifo
nosso) (BRASIL, 2008b, p. 5).

Os incisos I e IV apontam essa característica diversificada no que diz respeito aos níveis e
modalidades a serem ofertados pela instituição, assim como expressam claramente a finalidade
de atender às necessidades da economia local e regional, fortalecendo os arranjos produtivos
visando ao desenvolvimento socioeconômico. E neste sentido, no Inciso IV, é defendida a
articulação entre a RFEPCT/FET’s e arranjo produtivo, além de se afirmar que a sua implantação
deve ser orientada a fim de beneficiar a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural.
No que diz respeito aos objetivos, a RFEPCT(IFET)’s se destinam a,
Art. 7º I ‐ ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o
público da educação de jovens e adultos; II ‐ ministrar cursos de formação inicial e
continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica; III ‐ realizar pesquisas aplicadas,
estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus
benefícios à comunidade; IV ‐ desenvolver atividades de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento
e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; V ‐ estimular e apoiar processos
educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na
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perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e VI ‐ ministrar em
nível de educação superior: a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia; b) cursos de licenciatura, bem
como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e
para a educação profissional; c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à
formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento; d) cursos de pós‐graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do
conhecimento; e e) cursos de pós‐graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. (grifo nosso)
(BRASIL, 2008b, p. 6)

É neste artigo que a RFEPCT(IFET)’s tornam‐se “instituições singulares”, o que merece
uma análise mais criteriosa, porque, desta singularidade, decorrem várias questões que mudam a
identidade de algumas instituições que faziam parte da antiga Rede, modificando o trabalho do
professor, na medida em que, ao oferecer cursos de todos os níveis e modalidades de ensino – da
formação inicial e continuada a pós‐graduação stricto sensu – a RFEPCT(IFET) exige do professor
que atue em desacordo, na maioria das vezes, com sua formação acadêmica, causando‐lhe
desconforto e estranhamento.
No inciso VI, a referida Lei trata da Educação Superior, que, na RFEPCT(IFET)’s, tem sua
especificidade quando o MEC define como prioridade para esta instituição “a) cursos superiores
de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia; b)
cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na
formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática,
e para a educação profissional; c) cursos de bacharelado e engenharia” (BRASIL, 2008b, p. 6).
A RFEPCT(IFET)’s têm autonomia para a criação de cursos de superiores, mas o MEC,
neste inciso, ao determinar a prioridade, deixa explícito a que se propõe ou o que espera desta
instituição, ou seja, cursos superiores de tecnologia visando à formação de professores para a
educação básica nas áreas de Educação. Entretanto, dados do INEP(MEC), no período 2003‐
2001, demonstram que: em relação a estas prioridades, na área de Educação (465,40%),
realmente houve uma evolução considerável, mas nas áreas de Ciências e Matemática houve um
decréscimo nas matrículas de 47,40%, e, na de Engenharia, observou‐se uma evolução de apenas
10,67%. Os campos de maior crescimento de matrículas foram: Agricultura e Veterinária
(886,86%) e Saúde e Bem‐Estar Social (246,27%).
A RFEPCT(IFET)’s representam, portanto, uma “revolução” em relação ao modelo de
Educação Profissional e Tecnológica por ser uma instituição que agrega, em um mesmo espaço,
níveis e modalidades de ensino; que atende às demandas de empresas e suas necessidades de
qualificação; utiliza infraestrutura e recursos humanos preexistentes; e, principalmente,
preenche uma lacuna de qualificação de mão de obra, contudo compreende‐se que ao mesmo
tempo serve ideologicamente para a manutenção do discurso ou idéia de educação técnica ou
tecnológica para a parcela mais pobre/carente do país.
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4 CONCLUSÃO
As análises realizadas nos mostram que as matrículas e cursos da Educação Profissional
e Tecnológica tem crescido desde 2003. Segundo dados do MEC/SETEC (2011), até 2002, no
Brasil, a rede de Educação Profissional e Tecnológica era composta por 15 instituições e, no final
do mandado do Governo Lula, 2010, este quantitativo aumentou para 37. Ainda segundo a
mesma fonte, a meta do governo, até 2014, é expandir a RFEPCT para 62 instituições.
A partir do ano de 2008, com a Lei 11.892/2008, que o Governo Federal inicia o processo
de expansão, via a nova RFEPCT e da criação dos IFET’s, com o firme propósito de transformar
estas instituições em modelos para a consolidação desta modalidade de ensino para o país. Seria
como o próprio governo afirma a maior expansão de sua história, tornando‐a em uma política
marca do governo do Partido dos Trabalhadores (PT).
Compreende‐se, portanto, que está em curso no país uma expansão sem precedentes
da Educação Profissional e Tecnológica. Esta expansão demandou do governo a configuração de
um novo ordenamento jurídico e uma nova institucionalidade que pode ser caracterizada por
uma rede voltada para o oferecimento de educação nível técnico e superior, certificando em
massa uma grande parcela da população brasileira que se encontrava ou se encontra a margem
do processo de escolarização/qualificação. Neste sentido, a nova RFEPCT tem oferecido cursos de
formação inicial e continuada que atendam as demandas do mercado e das necessidades
locais/regionais, entretanto, estas instituições ao atrelarem sua oferta às demandas do mercado,
modifica sobremaneira a forma de fazer ciência e de socializar o conhecimento, ou seja, ciência
aplicada para atendimento das demandas das grandes empresas ou corporações e o
conhecimento pragmático/técnico como modelo a ser seguido.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de caso que
consistiu na produção colaborativa de um glossário de
uma disciplina de Bioquímica, em um curso de
graduação. O experimento foi realizado durante sete
semanas, utilizando uma ferramenta colaborativa de
edição de texto, com assuntos definidos pelo professor.
Com isso, buscou‐se utilizar um modelo de produção
colaborativa para construção de conhecimento. Os

resultados mostraram que os objetivos de colaboração
na produção de conhecimento foram plenamente
atingidos, com os alunos produzindo um material do
tipo glossário, respeitando o trabalho dos colegas. Este
trabalho favoreceu, indiretamente, o aprofundamento
teórico nos temas propostos.

PALAVRAS‐CHAVE: Construção Colaborativa de Conhecimento, Ferramenta Colaborativa, Glossário, Bioquímica.

COLLABORATIVE PRODUCTION OF A GLOSSARY FOR AN UNDERGRADUATE COURSE
ABSTRACT
This paper presents a case study which consisted of
a collaboratively production of a glossary in an
undergraduate course of biochemistry. The
experiment was conducted for seven weeks by
using a collaborative text editing tool and the
addressed issues has been defined by the professor
of that course. Thus, it aimed to use a model for
collaborative
construction
for
producing

knowledge. The results showed that the goals of
collaboration in the knowledge production have
been fully achieved, with students producing a
glossary, respecting the production of the others.
This work indirectly favored the theoretical
deepening on the proposed themes.

KEY‐WORDS: Collaborative Construction of Knowledge, Collaborative Tool, Glossary, Biochemistry.
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PRODUÇÃO COLABORATIVA DE UM GLOSSÁRIO PARA UMA DISCIPLINA DE GRADUAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Em 2004 o Ministério da Educação publicou uma portaria1 (BRASIL, 2004) que faculta às
instituições de ensino com cursos presenciais, a possibilidade de utilizarem 20% de suas cargas
horárias com atividades a distância, levando em consideração o que preceitua o artigo 80 da Lei
de diretrizes e Bases da Educação Nacional2, que trata sobre a educação a distância no âmbito da
educação brasileira (BRASIL, 1996).
A educação a distância se desenvolveu muito nos últimos anos, principalmente com o
avanço da era da internet. Segundo Moran (1994), a educação a distância é “o tipo de processo
de ensino/aprendizagem em que aluno e professor estão separados no tempo e no espaço, mas
podem estar ligados por meios tecnológicos, principalmente os telemáticos”. Alunos e
professores, portanto, precisam de alguma forma de interagir, algum tipo de tecnologia que lhes
transmita informações (MOORE & KEARSLEY, 2007).
Apesar de ter ganhado força na era da internet, a educação a distância não é um sistema
novo de ensino e nem inteiramente dependente dela. Há notícia de que os primeiros cursos por
correspondência foram iniciados em 1878, nos Estados Unidos, com material didático baseado
em papel e o aluno estudando sozinho (MOORE & KEARSLEY, 2007). Nesse sentido, não há uma
tecnologia exclusiva a ser utilizada em cursos a distância, mas ela pode ter influência sobre a
interação entre os alunos e dos alunos com o professor.
Assim, a internet proporciona o acesso a materiais diversos num ambiente de
convergência de mídias, tais como textos, vídeos, imagens, animações, etc., bem como facilita a
interação entre os participantes do curso através de fóruns, chats, webconferências, redes
sociais, mundos virtuais, entre outros.
Já era comum antes da era da internet a utilização de atividades a distância em cursos
presenciais, na forma de “dever de casa”. Hoje existe a possibilidade de que essas atividades
sejam disponibilizadas com muito mais recursos. A convergência de materiais e mídias também
favorece o surgimento de mesclas entre momentos presenciais e atividades a distância, gerando
uma grande variedade de configurações para os cursos, com mais ou menos presença. Assim,
como afirma Tori (2010), “ficará cada vez mais difícil separar estas modalidades de ensino”.
Nesse sentido, a educação do futuro estará baseada no aprendizado em rede. Cada aluno,
ligado a outros alunos e ao professor, deverá ser capaz de buscar o seu próprio conhecimento. O
professor deverá ser capaz de, utilizando as ferramentas certas, fazer com que o aluno alie o
conhecimento às habilidades exigidas pelo mercado de trabalho do século XXI. O ensino deixará
1

Portaria 4059, de 10 de dezembro de 2004, publicada no DOU em 13 de dezembro de 2004, Seção 1, p. 34.
Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Publicada no DOU
em 23 de dezembro de 1996.
2
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de ser “enlatado”, reproduzido como numa linha de produção, e passará a ser individualizado,
direcionado às necessidades de cada um dos alunos, ainda que sejam muitos (GOMES, 2014).
2. A WEB 2.0
Para que o processo educativo ocorra satisfatoriamente, as ferramentas da web 2.0 serão
muito importantes. O termo web 2.0 não é utilizado para designar uma versão atualizada da rede
mundial de computadores. Dessa forma, também não “existe formalmente e, tecnicamente, não
apresenta diferenças se comparada com a Web convencional em seu estágio evolutivo atual”
(TORI, 2010). O que temos como Web 2.0 é uma mudança paradigmática, de utilização, que foi
percebida há muito tempo e relatada por Tim O’Reilly em 2004, numa conferência de brainstorm,
a Web 2.0 Conference (MATTAR, 2013).
Para O’Reilly (2005), a Web 2.0 tem como características: web como plataforma,
inteligência coletiva e colaboração, usuários como desenvolvedores, sites pessoais dinâmicos,
leveza e simplicidade, redes, etc..
A web como plataforma indica que os usuários não precisam instalar diversos tipos
diferentes de softwares, mas podem usar browsers da web para realizar determinadas tarefas. É
possível que se utilize, por exemplo, um editor de textos online sem necessariamente ter um
editor instalado em seu computador. O arquivo também pode ser salvo em servidores web, ou na
“nuvem”, um sistema de armazenamento remoto que pode ser acessado em qualquer
computador com acesso à internet (O’REILLY, 2005).
Os usuários da web 2.0 podem realizar trabalhos colaborativamente, aproveitando‐se da
inteligência coletiva, que pode ser definida como “um grupo atuando para o desenvolvimento de
um trabalho, a partir das mesmas especificações” ou, em sentido muito próximo, “um grupo que
atua coletivamente, de forma que parece inteligente” (MALONE; LAUBACHER; DELLAROCAS,
2009).
Na web 2.0 o usuário é também um desenvolvedor, um autor. Assim, ele pode acessar,
modificar, remodelar, remixar e produzir conteúdos que sofrerão o mesmo processo ao serem
lançados na rede, acessados e reprocessados por outros. Para a educação essa característica é
muito importante, a partir do momento em que conteúdos educacionais podem ser projetados e
produzidos por alunos, levando‐os a sair da passividade das aulas expositivas, sendo coautores
no seu processo de aprendizagem (MATTAR, 2013).
3. FERRAMENTAS COLABORATIVAS
O número de internautas no Brasil cresceu bastante e, em 2010, este número chegou a 63
milhões, com cerca de 7 milhões usando a internet para aprender (EAD EM DEBATE, 2010). Com
esse número expressivo de usuários da web, várias atividades de aprendizado passaram a ser
realizadas on‐line através de ferramentas colaborativas. A internet destaca‐se pelo seu uso para
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autoria e download de conteúdo, pesquisas em blogs educacionais, e‐mail, sites de busca,
exames e simulados on‐line. As ferramentas colaborativas como blogs, wikis, redes sociais e
twitter, se destacam como a mais nova modalidade de interação da internet, e como um dos
maiores responsáveis pelo tráfego de informação na web. As ferramentas colaborativas
permitem o compartilhamento e discussão de conteúdo, a avaliação coletiva de materiais, a
orientação e tutoria livres das restrições de espaço e tempo.
Neste sentido, as ferramentas colaborativas apoiam‐se na ideia de que para existir a
colaboração se faz necessária a interação. Ferramentas como redes sociais, blogs, podcasts,
mundos virtuais, entre outros são exemplos de ferramentas da web 2.0 (MATTAR, 2013). A
expansão dos meios de acesso e ampliação da disponibilidade de ferramentas para acesso à
informação gerou uma informalidade na aquisição do conhecimento, no qual, o poder da
interação entre os usuários tornou‐se muito forte. Baseado nesse contexto, as ferramentas
colaborativas aos poucos se inserem na educação, determinando um novo leque de opções na
busca pelo conhecimento através da interação.
Como exemplo, podemos destacar atualmente o uso de redes sociais educacionais
(ABREU et. al, 2011), onde a partilha de informação é de grande frequência. O seu intuito é
conceber cada vez mais as interações casuais de aprendizagem entre alunos e professores. E,
como o objeto desse estudo, destaca‐se o Google Docs, um conjunto de ferramentas
disponibilizadas pelo Google. O seu funcionamento é via web, permitindo ao usuário
disponibilizar arquivos nos mais diversos formatos, sendo compatível com os aplicativos
LibreOffice e MS Office. A partir dele se pode compartilhar documentos, planilhas, apresentações
e outros tipos de documentos.
Dessa forma, professores e alunos começam a integrar em sala de aula ferramentas
colaborativas disponíveis para aprender. Com o uso das ferramentas estabelecendo conexões e
promovendo redes de aprendizagem através de serviços como newsgroups, listas de discussão,
fóruns, comunicadores instantâneos e outros (EROI, 2010).
Tendo o conhecimento como uma construção social, o processo educativo é favorecido
pela participação social em ambientes que propiciem a interação, a colaboração e a avaliação.
Assim, pretende‐se que os ambientes de aprendizagem colaborativos sejam ricos em
possibilidades e propiciem o crescimento de grupos através da interação.
Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo a produção de um glossário por alunos
de graduação, para incentivar o trabalho colaborativo, a participação e a construção do
conhecimento através dos princípios da web 2.0, em especial a inteligência coletiva.
A próxima seção apresenta com maiores detalhes todo o processo utilizado para
construção colaborativa de conhecimento.
4. MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento consistiu na produção colaborativa de um glossário a partir dos temas
estudados em uma turma da disciplina de Bioquímica do Instituto Federal do Ceará (IFCE),
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durante 7 semanas. A disciplina do estudo foi escolhida pois, segundo os próprios alunos, é uma
das que contém os conceitos de maior dificuldade de assimilação. A turma escolhida é composta
por 28 alunos, os quais possuem contextos socioeconômicos diferentes e moram em cidades
diferentes.
No período de realização do experimento, o professor foi responsável por acompanhar,
avaliar e editar as postagens de cada um dos colaboradores. A meta, ao final das colaborações, é
ter produzido um glossário, para a disciplina de Bioquímica, com o trabalho participativo.
Para o desenvolvimento do experimento, criou‐se um documento de texto na plataforma
Google Docs, com estrutura montada em ordem alfabética, que deveria ser trabalhado
semanalmente, de acordo com o assunto estudado. Cada aluno criou seu próprio perfil no
Google para que a participação na alteração do documento pudesse ser registrada. Em seguida, o
documento foi compartilhado com todos os alunos da turma, para que pudessem acessar, ler e
acrescentar novas informações.
Ao todo, foram estudados quatro assuntos no período do experimento, correspondentes
a quatro Biomoléculas – proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídeos –, de forma que cada
aluno deveria postar cinco termos no glossário, para cada tema estudado. Houve um período de
participação para cada um dos assuntos, não sendo aceita participação anterior ou posterior ao
prazo estipulado. Todas as regras de participação foram previamente divulgadas e todos
tomaram ciência de como deveriam participar, tendo sido demonstrado em sala de aula os
procedimentos necessários para as alterações.
A qualidade das postagens foi avaliada pelo professor da disciplina, tendo sido
predefinidos como erros os seguintes pontos: termos repetidos (postagens repetindo
informações já presentes e adicionadas pelos demais participantes), termos adicionados fora do
prazo estipulado (antes ou depois), termos não relacionados ao tópico estudado e conceito
(definições incorretas de termos utilizados na disciplina).
Na próxima seção, são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa até o presente
momento e uma breve discussão.
5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Inicialmente, avaliou‐se a participação no processo de construção colaborativa do
glossário. A Figura 1 mostra o número de acessos semanais durante todo o período do
experimento. Nela, percebe‐se que houve um grande número de interações na primeira semana,
em relação às demais, e nenhuma interação na quinta semana.
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Figura 1 ‐ Quantidade de acessos semanais.

Em relação ao número de acessos por aluno, constatou‐se que mais de 51% dos acessos
foram realizados por apenas 8, dos 28 estudantes. Observou‐se ainda que 25% dos participantes
interagiram aquém da programação mínima (1 acesso por tópico, totalizando 4 acessos).
O gráfico da Figura 2 mostra a proporção de acessos por turno, onde se observa que mais
da metade dos acessos foi realizada no turno da tarde. Isso pode ser justificado pelo fato de que
há outras atividades regulares do curso (disciplinas, estágios, monitorias, etc.), durante o turno
da tarde, permitindo assim acesso à internet do campus até para aqueles que não possuem
acesso em casa.

Figura 2 ‐ Proporção de acessos por turno.
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Analisando a qualidade das postagens, na Figura 3, pode‐se observar que, apesar do
grande número de acessos na primeira semana, a diferença entre postagens válidas e inválidas é
inferior a das semanas posteriores. Considerando esta diferença como uma medida de
produtividade, percebe‐se que, apesar do menor número de acessos, as semanas seguintes
foram mais produtivas do que a primeira.

Figura 3 ‐ Qualidade dos acessos.

Analisando o percentual dos tipos de postagens inválidas (ver Figura 4), percebe‐se que
46% trata‐se daquelas que foram submetidas fora do prazo, seguida por termos repetidos,
atingindo 37%.
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Figura 4 ‐ Proporção de erros.

Considerando as postagens válidas, que totalizaram 59% dos acessos, ao todo foram
adicionados 112 termos válidos ao glossário. Portanto, mesmo com os contratempos (dificuldade
de acesso e postagens invalidadas), a finalidade do experimento não foi prejudicada.
6. CONCLUSÕES
Este artigo apresentou um estudo de caso em que foi utilizada uma plataforma de escrita
colaborativa, o Google Docs, trabalhada de forma assíncrona, durante 7 semanas, onde foi
produzido um glossário por alunos de uma disciplina de Bioquímica, do Instituto Federal do
Ceará.
Observando as características da web 2.0 descritas por O’Reilly (2005), verificou‐se a
participação dos estudantes de forma inteligente e coletiva, trabalhando para atingir uma meta
específica, com respeito pela participação alheia, tendo produzido um material do tipo glossário,
com termos utilizados para auxílio no aprendizado dos conceitos da disciplina. O formato do
trabalho, com pesquisa dos termos a serem acrescentados e seus respectivos conceitos, permitiu
o aprofundamento nos temas propostos.
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RESUMO
O trabalho desenvolvido durante o período dos anos
de 2012 e 2013 visa analisar a influência do uso de
um Dicionário Virtual Biológico, Etimológico e
Circunstanciado no processo de ensino‐aprendizagem
da biologia, na esfera do ensino propedêutico. O
Dicionário Biológico, Etimológico e Circunstanciado –
o qual se encontra em processo de finalização e
porta, até agora, cerca de mil e seiscentos verbetes
referentes ao conteúdo de biologia do primeiro e
segundo ano – é um recurso de aprendizagem
destinado a alunos do ensino médio, que oferece
instrumentos para a aquisição de um vocabulário
especializado. O Dicionário, estruturado em wiki (tipo

específico de coleção de documentos), apresenta
uma definição, etimologia, links e ilustrações para
cada verbete. Por fim, essa proposta corrobora com
uma maneira contemporânea de estimular os alunos,
propondo o modelo online, de acesso livre e irrestrito
através da internet, enquanto o padrão tradicional
está voltado ainda para a publicação impressa.
Espera‐se que ao fim do ano de 2014 o dicionário
esteja completo, portando além dos verbetes
referentes ao conteúdo do primeiro e segundo ano,
outros referentes aos do terceiro, como ecologia,
evolução biológica e genética

PALAVRAS‐CHAVE: aprendizado, biologia, conceitos, dicionário virtual.

CONSTRUCTION AND USE OF A VIRTUAL DICTIONARY AS A SUPPORT TOOL FOR THE LEARNING
OF BIOLOGY IN THE HIGH SCHOOL
ABSTRACT
The work developed during the period relative of the
2012 and 2013 years aims to analyze the impact of
the use of a Virtual Etymologic Biological Dictionary in
the introductory process of the teaching and learning
of biology. The Biologic Etymologic and Detailed
Dictionary ‐ which is in process of finalizing and port,
until now, about one thousand six hundred entries
relating to the content of biology of the first year ‐ is a
learning resource for students of the high school,
which offers tools for the acquisition of a specialized.
The Dictionary, structured in wiki (specific type of

document collection), has a definition, etymology and
illustrations for each entry. Finally, this proposal
confirms a contemporary way to stimulate students,
proposing the free model and unrestricted access
over the internet, while the traditional pattern is still
facing the print publication. It is expected that in the
end of the 2014 year, the dictionary is complete, and
in addition to the entries relating to the content of
the first and second years, it has others related to the
third year, such as, ecology, biologic evolution, and
genetics.

KEY‐WORDS: learning, biology, concepts, virtual dictionary.
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CONSTRUÇÃO E USO DE UM DICIONÁRIO VIRTUAL COMO FERRAMENTA DE APOIO DIDÁTICO
PARA O APRENDIZADO DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
INTRODUÇÃO
Considerando‐se o número de informações que podem ser exploradas através do
dicionário, é incontestável sua importância como instrumento didático. A prática da consulta ao
dicionário, no entanto, não é habitual à maioria dos alunos. A esse fato pode‐se atribuir que
grande parte das formas tradicionais de ensino muitas vezes não é suficiente para envolver os
jovens e despertar neles motivação pela aprendizagem. Sendo assim, é preciso criar um
ambiente que atraia os alunos e que desperte neles a disposição para aprender (Almeida, 2003:
apud Pozo, 1998).
Segundo Machado (2000) a popularização da informática, o advento das grandes redes
telemáticas, entre outras inovações das últimas décadas revestem‐se de um enorme potencial
educativo e instrucional, mas por outro lado exigem um enorme esforço dos teóricos para com
uma reconstrução do conteúdo trabalhado, sem a perda da essência desse.
Diante desse contexto, faz‐se necessário um investimento em novas formas de difusão do
conhecimento que apresentem qualidade e sejam simplificadas. Porém, a quantidade de obras
adaptadas a esse público e focadas na perspectiva de esclarecer conceitos‐chave da Biologia, por
exemplo, é escassa; esse fato foi um dos pontos‐chave para o desenvolvimento deste trabalho.
Os poucos dicionários técnicos de Biologia estão disponíveis apenas em versões
impressas, o que limita o público‐alvo, dada a dificuldade de sua aquisição. Evidencia‐se, assim,
outro benefício das ferramentas online, que é o alcance amplo irrestrito a todo e qualquer
usuário conectado à internet. Grande parte desses materiais disponíveis online, no entanto, não
apresentam referências de conteúdo. Isso é comum dado que a internet, por ser um meio
compartilhado de divulgação de informações, permite que usuários com conhecimentos básicos
em informática criem sites dos mais variados assuntos sem que haja um controle do que é
divulgado.
A ideia de construir‐se um dicionário de biologia online, onde os conceitos serão
apresentados de forma simples, circunstanciada e organizada de forma didática, fará com que,
não apenas os alunos, mas toda a comunidade com interesse no assunto tenha acesso a
informações pertinentes a construção do conhecimento, possibilitando desta forma uma melhor
compreensão dos conceitos. Além de promover a possibilidade da representação de fenômenos
biológicos por animações e figuras – e demais recursos obtidos pela internet, com o devido
redirecionamento por meio de links presentes no site.
O objetivo desse estudo, portanto, configura‐se na criação de um dicionário virtual
etimológico e circunstanciado para aprimoramento pedagógico na área de Biologia, auxiliando o
aluno a adquirir a significação de um termo biológico para incremento no processo ensino‐
aprendizagem da disciplina.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Antigamente o dicionário servia basicamente para a descodificação do texto lido;
atualmente, porém, este se torna imprescindível para a aprendizagem do léxico e da língua em
geral, visto que é considerável a quantidade de informações que podem ser exploradas através
dele – como consulta ao significado, etimologia, sinônimos etc. – (Sousa, 2011).
É sabido que com a evolução das tecnologias, em consonância as práticas sociais, o uso
dos dicionários tradicionais (as versões impressas, em forma de livros) está cada vez mais
obsoleto. Para um jovem é muito mais prático pesquisar na internet, fonte que lhe traz um leque
abrangente de informações de forma instantânea do que aprender a manusear um dicionário de
forma correta para buscar a informação e saber trazê‐la para o contexto requerido (Almeida,
2000).
De acordo com Almeida (2003) a integração entre a tecnologia digital e os recursos da
telecomunicação – que originou a internet – evidenciou possibilidades de ampliar o acesso à
educação, embora esse uso não represente mudanças nas concepções de conhecimento, ensino
e aprendizagem ou nos papéis do aluno e do professor; de forma que esse quadro não se torna
de todo ruim, e de certa forma ainda contribui para a evolução das novas metodologias de
ensino.
Ainda segundo Almeida (2003) existe um déficit com relação às formas de ensino onde há
uma significativa dificuldade do aluno em “despertar a disposição para aprender,
disponibilizando as informações pertinentes de maneira organizada e, no momento apropriado,
promovendo a interiorização de conceitos construídos”; de forma que é necessário um
investimento em novas formas de difusão e fornecimento de informações credenciadas aos
jovens, que portem qualidade e sejam simplificadas, para que esse possa naturalmente fazer uso
da informação sem mais complicações sendo, portanto, a internet uma das melhores formas
para se fazê‐lo, pois grande maioria dos jovens faz uso desse meio de busca para subsidiar seu
conhecimento.
Nesse contexto, o período que envolve o aluno no ensino médio é marcado por sua
exposição à uma gama de informações científico‐biológicas, configurando‐se assim uma
necessidade de compreensão desses conteúdos e conceitos da biologia. Por isso quando os
alunos entram em contato com um novo e vasto campo lexical – ressaltando os termos
empregados na disciplina – estes deverão compreender o conceito e incorporá‐lo ao seu
vocabulário cognitivo, havendo a possibilidade da incompreensão dessas terminologias pelo
estudante, o que certamente acarretará num déficit da aprendizagem.
De acordo com Mainart (2010) os recursos tecnológicos devem servir para enriquecer o
ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação
ativa, crítica e criativa da parte de alunos e professores. Diante disso, a internet como veículo de
informações faz com que – diferentemente dos meios tradicionais de ensino – além de se ter
mais liberdade para a procura por dados que sejam relevantes a sua área de interesse, exista
também a troca de saberes e o ganho de conhecimento imediato, dada a possibilidade de acesso
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à informação por todos, em tempo real e a interação entre os usuários nos mais diversos lugares
do mundo.
O uso de recursos informacionais no tocante da Biologia facilita muito a compreensão de
certos eventos, vista a possibilidade da sua demonstração por meio de animações, figuras, vídeos
e gifs, os quais auxiliam na fixação das etapas do processo dentro do conteúdo da biologia.
Então, o desenvolvimento de uma ferramenta paradidática credenciada, funcional e
prática, como o Dicionário Virtual de Biologia corrobora como uma excelente maneira de
apresentar de forma contemporânea e adaptada o conteúdo ao discente, sem lhe causar
estranhamento e que nem tampouco lhe seja hostil, de forma que seu uso ocorra do modo mais
cômodo possível.
METODOLOGIA
O desenvolvimento dessa proposta foi subdividido em três etapas: a primeira envolve a
enumeração de vocábulos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio; a segunda
consiste na conceituação (etimologia e circunstância) dos vocábulos listados, com base nos livros
didáticos e dicionários impressos especializados na área de Biologia disponíveis na biblioteca do
IFRN – Campus Natal Zona Norte; e a terceira etapa finaliza‐se com o desenvolvimento da página
web.
A conceituação dos vocábulos referentes ao primeiro ano foi realizada
concomitantemente à construção da página web, enquanto os verbetes do segundo ano foram
desenvolvidos no decorrer do ano letivo de 2013, restando apenas os verbetes do terceiro ano,
já elencados – os quais totalizam cerca de quatrocentos (400) – para a conceituação no ano
vigente, compreendendo as áreas de: Ecologia, Genética e Evolução Biológica.
Os livros didáticos utilizados na primeira e segunda etapas do processo envolvem os livros
de primeiro e segundo ano dos seguintes autores: Sônia Lopes (1994), Amabis e Martho (2004),
Armênio Uzunian (2004) e Sídio Machado (2006). Os dicionários consultados são dos seguintes
autores: José Luís Soares (1993), Octacilio Lessa (2007) e Eleanor Lawrence (2000).
A divisão dos verbetes em seus respectivos conteúdos do ensino médio, no dicionário,
assume a configuração da Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 ‐ Quantitativo dos termos elencados para o dicionário virtual por conteúdo.
Conteúdo
Origem da vida
Bioquímica celular

Anos

Exemplos

Primeiro (1º) ano

Abiogênico; Abiótico; [...] Vida.

Primeiro (1º) ano

Aceptor de hidrogênio; AcetilCoA; [...]
Uracila.
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de Verbetes
284
73
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Primeiro (1º) ano

Aberração cromossômica;
Acrocêntrico; [...] Zigóteno.

302

Primeiro (1º) ano

Acrossomo; Alantóide; [...] Zigoto.

149

Primeiro (1º) ano

Actina; Adipócito; [...] Zona de
Oclusão.

268

Classificação Biológica

Segundo (2º) ano

Anagênese; Apomorfia; [...] Taxonomia.

27

Zoologia (Filos)

Segundo (2º) ano

Filo Porifera; Filo Cnidaria; [...] Filo
Chordata.

9

Seres Vivos

Segundo (2º) ano

Bactéria; Protozoário; [...] Zygomicota,
filo.

113

Botânica

Segundo (2º) ano

Aclamídea; Albume; [...] Xilema.

207

Programas de saúde

Segundo (2º) ano

Acne; Afecção; [...] Varíola

89

Fisiologia animal

Segundo (2º) ano

Abomasso; Acelomado; [...]
Vertebrado.

119

Fisiologia humana

Segundo (2º) ano

ADH; Aldosterona; [...] Vias
respiratórias

113

Ecologia

Terceiro (3º) ano

Biosfera, biótopo [...], Necrofilia.

97

Genética

Terceiro (3º) ano

Hereditariedade, Gene [...]
Transgênico.

104

Evolução

Terceiro (3º) ano

Biodiversidade, Evolução [...]
Especiação.

67

‐

‐

2031

Citologia
Embriologia
Histologia

Total

A página web na qual o dicionário está disponível foi desenvolvida através do DokuWiki
(http://www.dokuwiki.org/dokuwiki), uma ferramenta simples destinada a criação de sites. Ele
oferece uma gama de layouts básicos gratuitos para download, instalação e personalização. É
destinado às equipes de desenvolvedores, grupos de trabalho, entre outros; possui uma sintaxe
simples e poderosa que garante que os arquivos de dados sejam legíveis fora do Wiki e facilita a
criação de textos estruturados.
Contudo, foi necessária a instalação prévia do pacote wiki em uma máquina virtual para
edição e realização de testes no site. O processo descrito está representado no esquema a seguir.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Figura 1 ‐ Esquema do processo de criação da máquina virtual, instalação e realização de testes
no sistema
No que se diz respeito à organização e disposição dos verberes na página web, o
dicionário está organizado de acordo com os assuntos trabalhados no ensino médio. À medida
que os verbetes forem sendo selecionados (pois estes estarão contidos também em hiperlinks
dentro dos textos para evitar sua repetição, havendo apenas um redirecionamento), seus
conceitos, imagens, vídeos etc. referentes a ele aparecem, como mostra a Figura 2.

Figura 2 ‐ Exemplificação da disposição de um verbete no site
Um dos métodos utilizados para a divulgação do site na web é as redes sociais. Essa
escolha foi feita frente ao diferencial em potencial destas, que está em sua capacidade de
facilitar o acesso rápido à informação a um número muito maior de internautas – devido a sua
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alta capacidade de compartilhamento. Além disso, o público ao qual o dicionário anseia alcançar
como objetivo principal (alunos do ensino médio) está presente nas mais variadas redes sociais.
Portanto, a página dispõe de ícones que dão acesso direto a essas redes sociais para a difusão da
informação, onde o usuário poderá compartilhar com os demais o conteúdo o qual está
acessando, caracterizando assim o principal veículo de divulgação do Dicionário.
Para configurar a praticidade da web existe um campo de busca no centro da página que
localiza o verbete no site e retorna links relacionados à procura realizada pelo usuário. Outros
recursos utilizados são as imagens, animações, vídeos etc., para explanar o conceito do verbete
ou expressão biológica trabalhada, obtendo um aprofundamento do verbete e conceito biológico
apresentado no dicionário virtual. Sendo assim, há um redirecionamento para material online
confiável e já filtrado pela equipe gestora do site.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como já dito anteriormente, o fato do estudante do ensino médio ter certa dificuldade
em compreender os conceitos biológicos, devido a sua complexidade e a linguagem técnico‐
científica muitas vezes utilizada, remete‐se ao uso de um dicionário técnico biológico.
Essa metalinguagem presente na atmosfera de qualquer área do saber constrói um
campo focado de visão, de modo que só é possível aprender uma ciência quando se adquire a
competência linguística do seu universo de discurso (Barbosa, 2002). Portanto, é notório que os
vocabulários técnico‐científicos constituem um instrumento de trabalho indispensável e
imprescindível ao estudante. Nesse contexto, o desenvolvimento de ferramentas que permitam
estabelecer relações entre termos e seus conceitos revela‐se eficaz para a compreensão a
comunicação.
Então, com base no que se acredita ser um dos pilares para a boa formação do estudante
– o alcance do conhecimento científico – a elaboração de um dicionário online pretende
colaborar como um apoio didático e pedagógico para o processo ensino‐aprendizagem da
Biologia, podendo especializar‐se em melhorar a percepção da relevância do estudo desta
disciplina por parte do aluno, ou seja, da compreensão de fatos cotidianos. Por exemplo,
entender doenças e mecanismos de cura, efeito estufa e temas como remediação, ecologia,
diversidade dos seres vivos, entre outros, só são passíveis de compreensão através do estudo da
Biologia. É perceptível, portanto, a presença desta disciplina no nosso dia‐a‐dia e a importância
de estudá‐la. Em decorrência disso, faz‐se necessária a compreensão de conceitos atrelados à
essa disciplina sendo que o acesso a essas informações se darão de forma ampla e fácil para
maior compreensão do conteúdo.
Por volta de 20 anos atrás foi publicado, por José Luiz Soares, um dicionário etimológico e
circunstanciado de biologia, onde já está presente a etimologia dos termos, além de
circunstanciá‐los dentro do contexto referente à área de estudo. Porém essa versão é impressa, o
que acarreta numa série de complicações em se ter acesso às informações desta como o custo
monetário para sua aquisição, além de ser antiga, o que mostra uma necessidade em se fazer
uma adequação dessas informações de acordo com a época vigente.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

A carência de informações confiáveis na internet também é um ponto‐chave para o
desenvolvimento deste material. A problemática é que, por ser capaz de permitir que qualquer
pessoa crie sites sobre os mais diversos temas, as informações que circulam na rede acabam
sendo prolixas e, muitas vezes, contraditórias (Castro, 2006), ou seja, nem sempre confiáveis.
Frente à isso, o desenvolvimento do Dicionário Biológico Etimológico e Circunstanciado
Online (Ver Figura 3) minimiza esse conflito de informações por meio da condensação dos
conceitos e abordagem em linguagem adaptada ao público‐alvo, num ambiente propício à
difusão de informações e conhecimento (a internet). Tendo em vista também que os conceitos
não são unidades isoladas, mas ao contrário, são relacionadas a outros e compartilham algumas
características, entre a conceituação dos verbetes existem links que redirecionam o aluno a
outras definições complementares dentro da própria página – o que torna a pesquisa mais
dinâmica e de fácil compreensão.

Figura 3 ‐ Página inicial do Dicionário Virtual de Biologia
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CONCLUSÃO
Por mais que a construção da página não esteja completa e visto que a biologia não é uma
ciência exata, sua manutenção é feita com base na análise das dificuldades dos estudantes na
compreensão de determinado conceito e discussões contemporâneas no âmbito dessa ciência.
Observa‐se que ao trazer o conceito de biologia de uma forma simplificada, além de
explaná‐lo por meio de imagens, vídeos etc. tem‐se uma melhor fixação deste pelo aluno,
melhorando seu entendimento geral do conteúdo em questão.
Portanto, é incontestável a importância do dicionário. Ele, bem como os livros didáticos
convencionais, é um instrumento essencial na armazenagem e recuperação de fatos científicos,
além de ser um importante instrumento de pesquisa e de sustentação da estrutura teórica de
uma ciência.
Visa‐se, assim, oferecer uma ferramenta que auxilie os estudantes dessa disciplina e que
acarrete um retorno positivo à comunidade escolar promovendo uma melhor fixação do
conteúdo pelo aluno e aperfeiçoando sua sabedoria.
Ademais, como abordagem subsequente, planeja‐se no ano seguinte adaptar a
ferramenta para o sistema operacional Android – utilizado em smarthphones –, realizando uma
segunda implementação do trabalho, possibilitando assim o acesso à informação também de
forma off‐line e, portanto, de maneira mais prática.
Espera‐se que este recurso sirva como complemento aos livros didáticos convencionais,
sendo um instrumento essencial na armazenagem e recuperação de dados científicos, e que
convenha como um ótimo mecanismo de pesquisa.
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FAMÍLIA LEITORA E FILHOS PRODUTORES TEXTUAIS
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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo, com base na
metodologia de "histórias familiares", segundo Geraldi
(2002, p. 63), investigar se famílias leitoras de jornais,
revistas e livros influenciam na formação de filhos
leitores e produtores textuais. Dessa forma, apoiados
em Gardner (1995, p. 25), pretende‐se verificar a
inteligência linguística dos alunos universitários, através
das suas produções textuais, numa turma de 1° período,
do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, na aula
de Língua Portuguesa. Dentro de uma perspectiva
metodológica qualitativa, será realizado um estudo de

caso observando se os alunos que apresentam maior
desempenho em suas produções textuais são filhos de
pais leitores. Para isso, realizaremos entrevistas
semiestruturadas com os pais, alunos e o professor da
disciplina, a fim de coletarmos dados sobre os seus
hábitos de leitura, mais especificamente, seus "terrenos
de leitura", conforme Silva (2002, p. 17).

PALAVRAS‐CHAVE: pais leitores, alunos produtores, inteligência linguística, hábitos de leitura.

READER FAMILY AND CHILDRENS PRODUCERS TEXTUAL
ABSTRACT
This research aims to investigate if family readers of
newspaper, magazines and books influence in the
formation of children that are readers and text
producers, based in the conception of “family stories”
(GERALDI, p. 63). Thus, supported by Gardner (1995, p.
25), we intend to check the linguistic intelligences of
undergraduate students, thought their textual
productions in a class of 1st period of the Course of
Technology in Hospitality, in Portuguese classes. Within
a qualitative methodological approach, it will be carried

a case study, observing if the students that show a
higher performance in their textual productions are
children of parents that are readers. For this, it will be
carried out semi structured interviews with the teacher,
students and their parents in order to collect data about
their reading habits, specifically, about their “reading
grounds”, according to Silva (2002, p. 17)

KEY‐WORDS: reading parents, producing students, linguistic intelligence, reading habits
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FAMÍLIA LEITORA E FILHOS PRODUTORES TEXTUAIS
I. INTRODUÇÃO
Este estudo, de cunho qualitativo, se insere na linha de pesquisa ensino‐aprendizagem e
tem o objetivo de verificar se alunos produtores textuais e dotados da inteligência linguística,
conforme Gardner (1995, p. 22), são filhos de família leitora.
Assim sendo, pretende‐se verificar o quesito produção textual de alunos que se destacam
em língua portuguesa, no primeiro período do curso superior de tecnologia em hotelaria, no IFAL
‐ Campus Maceió, através de uma entrevista semiestruturada, a fim de observar, juntamente
com o professor de português, se esses estudantes apresentam habilidades em suas produções
de texto como: gramática, coerência, coesão, concordância, ortografia e organização de ideias.
Além disso, a leitura será analisada como aspecto principal na pesquisa, pois segundo Scarton
(2002, p.2):
A competência textual, que se evidencia mediante o domínio desses fatores de
textualidade, não se desenvolve simplesmente pelo próprio exercício da escrita,
por tentativa e erro, em treinamentos, em livros‐textos ou nos bancos escolares.
Na verdade, internalizamos os recursos de expressão de que necessitamos para
escrever através da leitura (inteligente), da leitura que decodifica o texto em sua
forma, ultrapassando sua superfície e o interesse apenas por seu conteúdo.

A partir destes fundamentos serão investigados os hábitos de leitura dos alunos
produtores textuais e de seus pais, a fim de se obter algumas respostas quanto à questão
levantada inicialmente, ou seja, se há realmente a influência do meio familiar na formação de
filhos/alunos leitores, no seu ritmo de leitura e, consequentemente, nas suas produções textuais.
Desse modo, ter‐se‐á como sujeitos de pesquisa os alunos, destaques em Língua
portuguesa; o professor da disciplina, responsável por indicar os alunos que se destacam, ou seja,
que possuem maiores notas e melhor desenvoltura nos textos e em suas argumentações orais e
escritas e os pais de cada aluno, que serão entrevistados utilizando‐se os mesmos
questionamentos enfocados na entrevista dos filhos, visando elencar os tipos de leitura dos pais,
a frequência e as dificuldades encontradas durante o ato de ler, considerando que investigando a
família (pai e mãe), num estudo de caso, poder‐se‐á, talvez, intuir se o hábito de leitura familiar
pode ser importante na formação de filhos leitores.
II. DISCUSSÃO TEÓRICA
A partir de uma pesquisa feita no Instituto Federal de Alagoas, Campus ‐ Maceió, numa
turma de 1º período, do curso superior de Tecnologia em Hotelaria, dentro de uma metodologia
qualitativa, investigou‐se a seguinte questão: há influência de pais que leem na vida dos filhos,
enquanto produtores textuais? Para isso, faz‐se necessário embasarmos essa temática.
Desse modo, com base em Minayo (1999, p. 17)
Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação e
construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a
atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica,
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a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente
um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar; um problema na vida prática.

Assim sendo, foi apenas ao convivermos e conversarmos durante a observação
participante e na realização das entrevistas com vários alunos do 1º período de hotelaria,
selecionados pelo professor como os destaques na disciplina, que pudemos ter clareza quanto ao
problema de pesquisa que foi identificado de forma empírica, adquirindo o status de “problema
da vida prática”, como fala Minayo (1999), acima. Salienta‐se, ainda, que foi durante a própria
vivência acadêmica que identificamos o problema relacionado a muitos colegas, resultando na
realização desta pesquisa: a dificuldade que muitos alunos possuem em produzir textos,
especialmente científicos, mesmo estando em nível superior. Isso é algo que prejudica seu
desempenho acadêmico e, também, os impossibilita na participação em eventos de pesquisas e
apresentações de trabalhos, como congressos acadêmicos, possivelmente por não terem a
inteligência linguística suficientemente estimulada.
Dessa forma, buscamos aqui investigar se o ambiente familiar de leitura influi na vida dos
alunos que sabem produzir textos, consequentemente, se o ambiente familiar sem leitura pode
ser o fator de causa da falta de estimulação da inteligência linguística, prejudicando, de alguma
forma, a produção textual de muitos outros.
Assim sendo, bastante significativo, ainda, é o conceito de Lajolo (1982, p.53), quando ela
enfatiza que o leitor maduro “é aquele para quem cada nova leitura desloca e altera o significado
de tudo o que ele já leu, tornando mais profunda sua compreensão dos livros, das gentes e da
vida”. Desse modo, considera‐se que é preciso essa maturidade ou aprofundamento da leitura
para se produzir textos criativos, críticos e inovadores, embora muitos alunos, na realidade
brasileira, realizem uma leitura de forma superficial, sem a busca do significado e pouco crítica.
Podendo‐se supor que para o indivíduo chegar a um nível maduro de leitura, ele deva possuir um
hábito constante de ler e para isso ele precisa de incentivo.
Desse modo, levou‐se em consideração, durante a realização da pesquisa, diversos
aspectos da leitura e da produção textual dos alunos e de seus familiares, sujeitos da pesquisa,
por exemplo, motivo da realização, incentivo de leitura, hábitos de leitura, produção dos
familiares, dificuldades, além de diversos aspectos que influenciam os hábitos dos filhos.
Portanto, foi analisado se há influência da família que possui o hábito de ler, na formação
de filhos produtores textuais, com base em Biasoli (2004, p. 91‐106), quando afirma que:
A família, desde os tempos mais antigos, corresponde a um grupo social que
exerce marcada influência sobre a vida das pessoas, sendo encarada como um
grupo com uma organização complexa, inserido em um contexto social mais
amplo com o qual mantém constante interação.

Além disso, foi verificado se a inteligência linguística, que Gardner (1995, p. 22) enfatiza,
caracterizada como uma facilidade do sujeito de se expressar, se comunicar e interagir através da
linguagem, utilizada tanto para falar e ler, como para entender, escrever e produzir criações
inéditas de textos, é predominante nos alunos e também nos pais investigados. Salienta‐se,
contudo, que embora essa inteligência se sobressaia nos compositores, escritores, repórteres,
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poetas, mesmo sem se destacar, ela está presente em todo o ser humano que faz uso da fala e da
escrita para se comunicar.
Finalmente, embasados em Antunes (2005, p.18), analisou‐se como acontece o estímulo
da família leitora sobre a produção textual dos seus filhos e de que forma essa inteligência é
estimulada.
III. METODOLOGIA
A fim de realização dessa pesquisa, um estudo de caso, fizemos uso do método de
pesquisa entrevista semiestruturada, para coletar dados com os seguintes sujeitos de pesquisa:
um professor de Língua Portuguesa, alunos e pais de alunos do 1º período, do curso de
Tecnologia em Hotelaria, do Instituto Federal de Alagoas, Campus‐ Maceió, buscando responder
o seguinte problema: Família leitora produz filhos produtores textuais?
3.1. ANÁLISE DE RESULTADOS
Ao entrevistar o professor de língua portuguesa de uma turma de 1° período, do curso
superior de Hotelaria, em instituição de rede pública federal, recebemos a indicação de três
alunos destaques em produção textual, que foram entrevistados posteriormente, depois de
selecionados a partir dos seguintes critérios: domínio da gramática, da argumentação, da
interpretação textual, da visão crítica no momento da interlocução, da produção textual e da
frequência de notas altas na disciplina, entre outros aspectos, características que os destacam
como habilidosos na disciplina de Língua Portuguesa. Salienta‐se, ainda, que durante a coleta de
dados o professor ressaltou a importância desta pesquisa, afirmando que a maior parte de seus
alunos apresentam intensas dificuldades quanto a essa competência linguística, mais
especificamente, no que se refere à produção textual e, antecipadamente, ele afirma acreditar
que: “o ambiente familiar, onde há pais leitores, é propício para influenciar os filhos a lerem mais
e, desta forma, os alunos acabam tendo um maior domínio apresentando uma visão crítica que
se reflete na sua produção textual”.
O estudo de caso nos revelou algumas pistas que nos fazem acreditar que famílias leitoras
podem formar, com mais facilidade, filhos produtores textuais, mas isso não pode ser visto como
único elemento responsável para formação do leitor/produtor. Contudo, alguns resultados
obtidos reforçam o problema levantado na pesquisa.
Quanto ao hábito de leitura
Apenas três alunos do 1º período do curso tecnológico de hotelaria, do IFAL, Campus‐
Maceió, numa turma de 27, foram selecionados pelo professor, da disciplina de Língua
Portuguesa, como alunos destaques na inteligência linguística. Verificou‐se, portanto, que todos
os três são possuidores de hábito de leitura e filhos de pai, ou mãe leitora.
É significativo afirmar, ainda, que dentre os entrevistados apenas um aluno possui os dois
membros da família, pai e mãe, com hábito de leitura. Além disso, observou‐se que os alunos
destaques em produção textual apresentam um hábito de leitura diário, com frequência
crescente, de acordo com os seus gostos e particularidades, e que todos eles gostam e sentem
prazer na leitura.
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Interesses de leitura
Entre os alunos classificados como destaques há preferência por variados estilos e
gêneros de leitura, como por exemplo, revistas de esportes, sites de notícias, atualizações em
redes sociais, livros didáticos, charges, livros de romance, além de outros gêneros literários.
Desse modo, cada aluno entrevistado apresenta diferentes interesses pela leitura, variando
conforme o meio em que vivem e de acordo com o que gostam de fazer.
Da mesma forma que os filhos, os pais leitores apreciam a leitura conforme seus
interesses pessoais e profissionais.
Bastante significativo, porém, é o fato de que apenas um dos pais entrevistados afirma
possuir hábito de leitura por obrigação e necessidade profissional.
Quanto à produção textual e as dificuldades
A maior parte dos alunos afirmou gostar de escrever, mas apenas um deles utiliza suas
produções textuais como contribuição científica ou acadêmica. Os demais escrevem em
momentos de autorreflexão e momentos especiais, como datas comemorativas.
As dificuldades elencadas pelos alunos que atrapalham, em parte, suas produções
textuais podem ser classificadas como a) física/mental: sonolência, falta de concentração ou, b)
linguística: uso incorreto da gramática e da ortografia, extrapolação de palavras, conforme
afirmam os próprios alunos e seu professor de português.
Ressalta‐se, ainda, que as mesmas dificuldades foram relatas pelos pais leitores e também
produtores textuais, porém eles acrescentam como dificuldade física a memória e, como
dificuldade linguística, a organização de ideias.
Entretanto, todos os sujeitos pesquisados (pais e filhos) afirmam que, apesar das
dificuldades apresentadas, o prazer pela leitura e produção continua impulsionando‐os a dar
continuidade à leitura e as suas produções textuais.
Quanto aos incentivos de leitura e momentos de produção
Nesse aspecto, faz‐se necessário salientar que tanto os alunos produtores textuais,
quanto os seus pais, são filhos de famílias leitoras/produtoras textuais. Desse modo, observou‐se
que ambos, pais e filhos, foram incentivados por algum membro da família, através do exemplo,
a desenvolver hábitos de leitura. Afinal, de acordo com Piaget, os seres se desenvolvem
intelectualmente a partir de estímulos oferecidos pelo meio que estão inseridos (Ramozzi‐
Chiarottino apud Chiabai, 1990, p 165), portanto, torna‐se de extrema importância a influencia
do hábito de leitura dos pais na formação de filhos produtores textuais.
O quadro abaixo retrata como se deu a influência da família leitora/produtora na
formação de filho/aluno leitor/produtor.

Quanto ao hábito
de leitura

ALUNOS

MÃES

Aluno 1: Diário

Aluno
irregular

PAIS
1:
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Motivação de
leitura

Interesses
leitura

de

Quanto
à
produção textual

Quanto aos
incentivos de
leitura e

Aluno 2: Diário

Aluno 2: Diário

Aluno 3: Diário

Aluno 3: Diário

Aluno 1: Interesse em
novas descobertas.
Aluno 2: Necessidade
Aluno
3:Prazer
e
interesse em novas
descobertas
Aluno 1: Livros de
esporte
Aluno 2: Revistas,
livros de variados
gêneros literários, sites
de
notícias,
atualizações em redes
sociais
Aluno 3:
Revistas,
atualizações em redes
sociais,
sites
de
notícias, livros de
romance, ficção e
aventura, charges.
Aluno 1: Apesar de
não ter interesse na
produção de textos, o
aluno possui bom
desempenho quando
precisa redigir em
provas e atividades em
sala.
Aluno
2:
Produz
textos quando está em
momentos
de
construção de artigos,
trabalhos de aula e
provas. No momento,
está escrevendo um
artigo científico.
Aluno
3:
Escreve
resenhas e textos
pessoais, geralmente
em
casa
e
em
momentos de pouca
distrações.
Aluno 1: Devido ao
interesse por esportes,
tomou conhecimento

Aluno1:
Prazer
conhecimento
Aluno 2: Prazer
Aluno 3:Prazer

e

Aluno 2: Não possui hábito de
leitura
Aluno 3: O hábito de leitura
deste pai não pode ser
verificado, pois o aluno não
possui contato com ele.
Aluno1: Profissão.
Aluno 2: Não tem motivação
Aluno 3: não participou

Aluno 1: Livros de romance
e religioso
Aluno 2: Livros de ficção e
romances
de
época,
atualizações
em
redes
sociais, sites de notícias,
sites sobre Ciência e
tecnologia.
Aluno 3: Revistas, jornais e
livros didáticos.

Aluno 1: Contratos, por motivos
profissionais
Aluno 2: Não há interesses de
leitura e apresenta preferência
de
entretenimento
e
informações através da TV.

Aluno 1: Escreve carta de
romance em momentos
emotivos.

Aluno 1: Gosta de escrever
romances em momentos de
inspiração.

Aluno 2: Não produz textos.

Aluno 2: Não produz textos.

Aluno 3: Redige cartas em
momentos calmos.

Aluno 3: Não participou

Aluno 1: Desde que leu o
livro
Robinson
Crusoé,
indicado pela irmã, gostou

Aluno 1: Necessidade de
trabalho. (Membro de família
leitora: Pai e irmãos).
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produção

através
da
mídia
digital sobre o livro
Kelly Slater e, pela boa
experiência que teve,
despertou o gosto por
novas leituras (Filho
de pai e mãe leitores).
Aluno 2: O seu maior
incentivo de leitura
tem sido o curso
superior de Tecnologia
em Hotelaria e o
projeto de iniciação
científica, o qual se
dedica no momento
na instituição em que
estuda. (Membro de
família leitora: Mãe e
irmã).
Aluno3: Afirma que o
maior incentivo de
leitura
foi
a
curiosidade,
desde
quando começou a
aprender a ler com a
mãe, quando criança.
(Membro da família
leitores: Pai, mãe e
irmão).

da experiência e a repete
com outros livros. (Membro
de família leitora: Irmã)

Aluno 2: Ganha livros desde
a infância. (Membro de
família leitora: filha).

Aluno 2: Apesar de possuir
membros da família leitores,
não gosta de ler.

Aluno 3: Começou a ler para
aprender sobre esportes,
pois era atleta. (Membro de
família leitora: Marido e
filhos).

Aluno 3: Não participou

Desse modo, pode‐se constatar que todos os alunos destaques em produção textual,
nesse estudo específico apenas três, são membros de família leitora. Podendo‐se afirmar, ainda,
que famílias leitoras incentivam seus filhos, através do exemplo, a se tornarem produtores
textuais.
No entanto nos questionamos: e os outros alunos? Aqueles não destacados pelo
professor e que sentem dificuldades quanto à produção textual? Afinal, o fato de numa turma de
27 alunos, apenas três serem classificados pelo professor da disciplina como destaques em
inteligência linguística deve ter algum motivo. Será que é porque não são filhos de família
leitora? Nesse caso, possuir família leitora pode ser um fator decisivo na formação de filhos
produtores textuais?
Portanto, voltou‐se ao campo para investigar esses alunos, classificados como não
leitores/produtores textuais pelo professor de língua portuguesa. Dentre tantos citados, foram
escolhidos três alunos, aleatoriamente, o que resultou no quadro apresentado abaixo.
ALUNOS

MÃES
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Quanto ao hábito
de leitura

Aluno 1: Raro

Aluno 1: Analfabeta

Aluno 1: Não possui hábito de
leitura

Aluno 2: Diário

Aluno 2: Não possui hábito
de leitura
Aluno 3 : Possui hábito de
leitura
Aluno1: Volta à escola.

Aluno 2: O aluno não mantém
contato com este pai.
Aluno 3: não mantém contato
com este pai.
Aluno1: Religião

Aluno 2: Interesse em novas
descobertas
Aluno 3: Gosto

Aluno 2: Não participou

Aluno 1: Não gosta de ler

Aluno 1: Estudos bíblicos

Aluno 2: Jornais

Aluno 2: Não participou

Aluno 3: Revistas religiosas,
assuntos
diversos
e
atualizações
em
redes
sociais.
Aluno 1: escreve frases com
poucas palavras e sílabas
que aprendeu,
tem
dificuldades em organizar
suas ideias, nunca escreveu
redações.
Aluno 2: Escreve apenas em
momentos tristes.
Aluno 3: Escreve cartas nos
momentos em que está
sozinha.

Aluno 3: Não participou

Aluno 3 : Irregular
Motivação de
leitura

Interesses
leitura

Aluno 1: Necessidade
(as exigências do Curso
Hotelaria)
Aluno 2: Interesse em
novas descobertas
Aluno3: Gosto
de

Quanto
à
produção textual

Quanto aos
incentivos de
leitura e
produção

Aluno
1:
Livros
científicos e técnicos
Aluno 2: Sites de
notícias, atualizações
em redes sociais
Aluno 3: Livros de
ficção, quando tem
tempo.
Aluno 1: Não possui
interesse em produção
textual e apresenta
algumas dificuldades
quanto à produção de
textos em sala.
Aluno 2: Produz frases
em redes sociais .
Aluno
3:
Escreve
resumos na faculdade
e
textos pessoais
falando sobre si.
Aluno 1: A pouca
leitura na infância,
feita na
escola,
despertou
seu
interesse, mas ao
longo do tempo foi se
perdendo. Hoje, quase
não lê, somente o
necessário, devido a
problemas de visão.
(Membro de família
leitora: pai)
Aluno 2: Os seus
professores desde o
fundamental.
(Membro de família
leitora: tia).

Aluno 3: Não participou.

Aluno 1: Apenas transcreve
textos bíblicos.

Aluno 2: Não participou.
Aluno 3: Não participou.

Aluno 1: Voltou a estudar e
está aprendendo a ler, por
incentivo do filho, estudante
de Hotelaria.

Aluno 1: O fato de querer
conhecer mais sobre a Bíblia,
devido a sua religião.

Aluno 2: O exemplo de sua
irmã.
(Membro de família leitora:
irmã).

Aluno2: Não participou.
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Aluno 3: Pais
(Membro de família
leitora mãe e avó)

Aluno 3: As histórias que a
sua mãe lia na infância.
(Membro de família leitora:
avó)

Aluno 3: Não participou.

Portanto, pudemos observar, com relação aos alunos não classificados como
leitores/produtores textuais, conforme quadro acima, que embora algumas famílias até possuam
hábito de leitura, esse hábito não é assíduo, ou seja, não há uma frequência regular. Além do
que, observou‐se que as famílias não mantêm em sua rotina leituras variadas e, muito menos,
uma produção textual efetiva.
Desse modo, embora se tenha afirmado, anteriormente, que família leitora produz filhos
produtores textuais, não podemos, contudo, afirmar que seja esse um elemento decisivo na
formação de leitores/produtores, já que outros estímulos podem servir de incentivos, conforme
Antunes (2005, p. 14), podendo exercer o mesmo papel na formação desses leitores/produtores.
Afinal, o quadro acima descrito demonstra que, pelo menos um dos alunos que não possui
família leitora gosta de ler e embora ele não se destaque em suas produções, gosta de produzir
textos.
Além disso, considera‐se que o fato de os alunos conviverem durante os estudos de
graduação com pessoas leitoras podem também servir de estímulos para a leitura/produção.
Contudo, o contrário também pode ser verdadeiro, ou seja, o convívio com não leitores na
universidade pode influenciar numa postura de não leitura, pois sua Zona de Desenvolvimento
Proximal não propícia o desenvolvimento desse potencial, conforme afirma Vygotsky (1984, p.
98), embora o próprio professor de língua portuguesa afirme incentivá‐los à leitura e que tem por
hábito passar exercícios que estimulam a produção de textos e a criatividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante frisar que, sem leitura torna‐se mais difícil realizar uma produção textual.
Além do que, faz‐se necessário enfatizar que o incentivo dos pais, familiares e professores pode
servir de estímulo ao hábito de leitura do filho/parente/aluno quanto mais sutil ele for,
principalmente, através do exemplo e de atitudes pequenas como ler para a criança antes
mesmo dela aprender a ler, despertando‐lhe o interesse; levá‐la a uma biblioteca; dialogar sobre
algo que você leu; de forma que a leitura seja realizada por prazer e não por obrigação, como cita
Antunes (2005, p. 18), quando fala que “o excesso de estímulos acaba por se tornar
desestímulo”.
Notou‐se, ainda, ao retornarmos a esta mesma sala de aula, alguns meses depois para
retomarmos a pesquisa, que a dificuldade de leitura e produção textual pode ser uma das causas
responsáveis pela evasão na universidade, pois o aluno acaba desistindo à medida que não
consegue acompanhar as solicitações e exigências de leitura e produção de um curso superior.
Afinal, grande parte dos alunos que, segundo o professor, apresentavam dificuldade de leitura e
produção textual, havia evadido alegando dificuldade, principalmente, na disciplina de língua
portuguesa.
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Portanto, vale ressaltar a importância e urgência em estimular a leitura e produção na
sala de aula. Para isto, propomos a utilização de jogos estimuladores da inteligência linguística
como incentivo de aprendizagem na sala de aula, não só para aqueles alunos que apresentam
dificuldades em leitura e produção, mas para todos. Afinal, a utilização de jogos estimuladores de
inteligência linguística é uma prática que pode ser adotada desde os anos iniciais, na escola.
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RESUMO
Este artigo é resultado de uma pesquisa de
abordagem quantitativa e do tipo descritiva,
desenvolvida por alunos no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
A mesma buscava compreender os fatores motivadores
do ingresso dos jovens na instituição IFRN – Campus
Natal Zona Norte, bem como explicitar os motivos que
levavam alunos que residiam nesta área da cidade,
optarem por ingressar em Campi localizados fora desta
localidade. Desse modo, a pesquisa teve como amostra
estudantes de cursos preparatórios para prova de
seleção do ingresso ao IFRN, sendo eles: QI Cursos e CDF
Colégio e Curso, localizados na Zona Norte da cidade de
Natal/RN. Foram utilizadas técnicas da Gestão da

Qualidade para melhor desenvolvimento do estudo,
estas sendo o Diagrama de Causa e Efeito e Ciclo PDCA.
O diagrama de causas e efeitos foi usado na fase inicial
para construir a hipótese que viria a ser comprovada ou
não, com o decorrer da pesquisa. O Ciclo PDCA, foi
utilizado durante todo o processo de desenvolvimento,
pois buscava controlar e organizar todas as etapas. O
estudo contribuiu para uma melhor compreensão dos
fatores que motivam os alunos a ingressarem no
campus, como também para buscar estratégias para
atrair a entrada de novos alunos. Este projeto de
pesquisa pode ser ampliado e desenvolvido em outros
campi, pois informações aqui colhidas são de
significativa importância para os Institutos Federais.

PALAVRAS‐CHAVE: Ingresso no IFRN; cursos preparatórios; motivação; ferramentas da qualidade.

FACTORS THAT MOTIVATE THE ADMISSION OF TEENAGERS IN IFRN: A VIEW FROM THE
PERSPECTIVE OF STUDENTS OF PREPARATION COURSES OF THE NATAL NORTH ZONE
ABSTRACT
This article is the result of a quantitative
research approach and descriptive, developed by
students of the IFRN. The same was seeking to
understand the motivating factors of the entry of
teenagers in the institution and explain the reasons that
led students residing in this area of the city, choose to
join in another Campi. So, the research used the opinion
of students preparatory courses for proof of admission
to the selection IFRN being: QI Cursos e CDF Colégio e
Curso, located in the north of Natal/RN. Techniques of

quality management were used for better development
of the study, these being the Cause and Effect Diagram
and PDCA cycle were used. The study contributed to a
better understanding of the factors that motivate
students to join the campus, but also to seek strategies
to attract the entry of new students. This research
project can be expanded and developed in other
campuses, as information gathered here are of
significant importance to the Federal Institutes.

KEY‐WORDS: IFRN; preparatory courses; motivation; quality tools.
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OS FATORES QUE MOTIVAM O INGRESSO DO JOVEM NO IFRN: UM OLHAR A PARTIR DAS
PERSPECTIVAS DOS ALUNOS DE CURSOS PREPARATÓRIOS DA ZONA NORTE DE NATAL
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo resulta de uma pesquisa elaborada no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal ‐ Zona Norte, realizada por alunos do
Curso Técnico de Comércio, inicialmente apresentada à disciplina de Gestão da Qualidade.
A história do IFRN se inicia em 23 de setembro de 1990. Ele tem como função social ofertar
educação profissional e tecnológica ‐ de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura
político‐pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia ‐ comprometida com
a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do
conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e
da justiça sociais (IFRN, 2014).
O IFRN Campus Natal – Zona Norte, que teve sua fundação no ano de 2007, oferece à
comunidade os cursos na modalidade técnica integrada regular em: Comércio, Informática e
Eletrônica, além das modalidades EJA com os cursos de Comércio e Eletrônica e subsequente
com Eletrônica e Manutenção e Suporte a Informática. A pesquisa buscou compreender os
fatores que motivam os jovens a querer ingressar na instituição, e junto a isso, com um objetivo
específico, esclarecer a razão a qual muitos destes habitarem na Zona Norte da Capital, dispor de
um campus e, ainda assim, optar por outros.
De acordo com Robbins, “motivação é o processo responsável pela intensidade e persistência
dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta” (2008, p.132). O ingresso
no IFRN é a meta que está relacionada com a necessidade de auto‐realização desses jovens que
geralmente sofrem influência de familiares, amigos, professores etc.
A escolha do tema surgiu após a análise de assuntos úteis à comunidade escolar. Este se
destacou, pois, uma vez que busca assimilar os reais motivadores do ingresso desses jovens na
instituição e, principalmente, a insatisfação de alguns com o Campus Natal – Zona Norte, propõe
assim possíveis reflexões futuras a respeito do mesmo, em outras palavras, pode medir o nível de
excelência do instituto. Teve‐se como amostragem alunos de cursos preparatórios para prova de
seleção do ingresso ao IFRN, mais especificamente estes aqui citados: QI Cursos e CDF Colégio e
Curso.
A pesquisa centrou‐se em cursos preparatórios – estabelecimento de ensino que se limita a
uma categoria de alunos – da zona norte de Natal, especializados no preparativo de jovens para o
ingresso no IFRN, pois estes atendiam a premência de possuir uma quantidade significativa de
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alunos interessados a ingressar no instituto em um mesmo ambiente, a fim de obter opiniões a
respeito da questão abordada neste estudo.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Conforme Gil, citado por Leite em “metodologia científica” (2008, p.101), “metodologia de
pesquisa é a descrição de como serão coletados os dados e as informações, que serão analisados
e interpretados no alcance dos objetivos gerais e específicos da própria pesquisa científica”.
Nessa ótica o estudo classifica‐se como quantitativo. Aplicaram‐se ferramentas da Gestão da
qualidade, que segundo a NBR ISO 9000:2005 (ABNT, 2005) é um sistema de gestão para dirigir e
controlar uma organização no que diz respeito à qualidade, no processo de elaboração da
pesquisa a fim de organizar e viabilizar a definição de melhorias, como: o Ciclo PDCA e Diagrama
de Causa e Efeito.
A pesquisa é de abordagem quantitativa do tipo descritiva. Segundo Francisco Tarciso Leite,
(2008, p. 96‐97) pesquisas que aplicam métodos quantitativos, são as que empregam a estatística
e a matemática – os números e cálculos – como principal recurso para a análise das informações,
e de caráter descritivo. Conforme o que diz Rampazzo em seu livro “Metodologia científica” a
pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem manipulá‐
los; estuda fatos e fenômenos do mundo físico e, especialmente, do mundo humano, sem a
interferência do pesquisador (RAMPAZZO, 2002).
A amostragem da pesquisa abrange estudantes de dois, dos três cursos preparatórios
existentes na Zona Norte, que são eles: QI Cursos e CDF Colégio e Curso. A escolha desta, que
representou 166 dos alunos, se consolidou na percepção de ser uma amostragem representativa
da população do objeto de estudo e assim atuar contra possíveis distorções ou viés da pesquisa.
A documentação direta utilizada – que se constitui, no levantamento de dados no próprio
local onde os fenômenos ocorrem – foi o de pesquisa de campo, que é aquela utilizada com o
objetivo de conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema, para qual se
procura uma resposta que se queira comprovar. Para Tripodi et al. (1975, p. 42‐71‐) pesquisa de
campo dividem‐se em três grupos, mas o que mais se aproxima da pesquisa em questão é a
Quantitativo‐Descritivo, que consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal
finalidade é o delineamento de fatos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis
principais ou chave. (Lakatos, 2008, p. 188‐189).
O questionário é um instrumento de coleta de dados formado por uma série ordenada de
perguntas. Este instrumento foi utilizado no estudo, pois sua forma de arrecadar informações
possibilita medir com melhor exatidão aquilo que se deseja (Leite, 2008, p.109). O relatório de
perguntas aplicado aos alunos composto por 18 (dezoito) questões fechadas com questões de
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múltipla escolha e dicotômicas (trazendo apenas duas opções, a exemplo de: sim ou não) e
também uma questão aberta questionando sobre os possíveis cursos que gostariam que fosse
ofertado pelo IFRN Campus Natal Zona Norte.
2.1.

CICLO PDCA

O Ciclo PDCA foi aplicado com o intuito de controlar e organizar o processo de
desenvolvimento da pesquisa, visto que possui a natureza repetida e cíclica do melhoramento
contínuo. (Slack, 2008, p.605)
“O método mais genérico de processo de melhoria contínua é o Ciclo PDCA” (CARPINETTI,
2012, p. 38) “Em sua essência, o ciclo PDCA é um processo que visa à melhoria. Seu uso
mais comum se refere ao ambiente in‐line (processos produtivos), o que não exclui sua
utilização em outros contextos.” (CARVALHO, 2012, p.356).

(P) Planejamento: O tema surgiu nesta etapa junto à curiosidade de entender quais os
motivos que levam os jovens a sentir o desejo de estudar no IFRN, porém, não somente. Foi
observada a insatisfação por parte de alguns destes com o campus Natal zona norte. Utilizou‐se o
Diagrama de Causa e Efeito para apontar possíveis causas desse “fenômeno”. A seguir, deu‐se
início a elaboração do modelo do questionário, a escolha dos cursos preparatórios a serem
visitados para a realização da pesquisa, definiu‐se a amostra e o prazo para término da mesma.
“Em um ciclo completo o planejamento inclui: identificação do problema; investigação de causas
raízes; proposição e planejamento de soluções (CARPINETTI, 2010, p.40).”
(D) Execução: Após a etapa inicial, o planejamento, o ciclo segue para a execução – “A
execução consiste na preparação (incluindo treinamento) e execução das tarefas de acordo como
planejado (CARPINETTI 2010, p.40)” – realizou‐se ligações telefônicas as instituições de ensino, a
fim de coletar informações sobre o começo do período letivo, horário e dias de funcionamento.
Visitaram‐se os locais em busca de autorização por parte dos diretores para a realização da
pesquisa, e posteriormente executou‐se a aplicação dos questionários.
(C) Verificação: Na fase de verificação checou‐se o cumprimento da meta referente à
quantidade de questionários aplicados, estipulada na etapa de planejamento e a tabulação de
dados onde foram analisados e interpretados os dados coletados. De acordo com Carpinetti a
verificação consiste na coleta de dados e comparação do resultado alcançado com a meta
planejada (CARPINETTI, 2010, p.40).
(A) Ação corretiva: Finalizou‐se o ciclo com o registro de todas as ações empreendidas e
resultados obtidos, e com essas informações ficou comprovado à veracidade de algumas
hipóteses, permitindo o possível reparo do objeto da pesquisa.
2.2.

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO

Utilizou‐se o Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de causa e efeito, como uma ferramenta da
qualidade com o intuito de organizar as informações da pesquisa, visto que este é um método
particularmente efetivo de ajudar a pesquisar as raízes de problemas (Slack et al, 2008, p. 614). O
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diagrama foi usado em um processo investigativo junto à comunidade escolar, para classificar e
organizar as causas do problema e assim, sendo o primeiro passo da resolução, devido ao seu
caráter analítico. É uma ferramenta útil na análise de processos e situações, e para
desenvolvimento de um plano de recolha de dados. Representando vários elementos (causas)
podendo contribuir para certo problema (efeito). Aumentando, assim, a probabilidade de
identificar as principais causas. (MATA‐LIMA, 2007).
Segundo Lins (2003, p.155):
“Diagrama de causa e efeito é também conhecido como diagrama de Ishikawa, por ter sido
desenvolvido pelo engenheiro japonês Kaoru Ishikawa, ou como diagrama "espinha de
peixe", por seu formato gráfico. É utilizado quando se precisam identificar as causas de um
problema. O diagrama permite, a partir dos grupos básicos de possíveis causas, analisar
tais causas até os níveis de detalhe adequados à solução do problema. Os grupos básicos
podem ser definidos em função do tipo de problema que está sendo analisado.
Usualmente, para problemas de natureza operacional, sugere‐se a adoção dos seguintes
grupos básicos: Máquinas, Materiais, Mão de Obra, Métodos e Meio Ambiente”.

O Diagrama de Ishikawa foi aplicado ainda na fase de planejamento à pesquisa, visando
uma provável resposta do problema exposto partindo de hipóteses. Conforme Gil (1999), o papel
fundamental da hipótese é sugerir explicações para os fenômenos investigados. Utilizou‐se esta
ferramenta para formular as alternativas da questão que tratava sobre os motivos que
influenciam os jovens da Zona Norte de Natal a não ingressarem no IFRN campus Natal Zona
Norte (efeito). Pois, fundamentando‐se em um senso comum, foi observado que por questões de
localidade parece ser a melhor opção para estes. Nesse sentido, a partir do diagrama foram
levantadas três possíveis causas principais: infraestrutura, questões sociais e questões pessoais
das quais foram extraídas sub‐causas com o propósito de alcançar a raiz do problema.

Figura 1 – Diagrama de causa e efeito. Fonte: Próprio autor
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3. ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS COM A PESQUISA
O gráfico mostrado na figura 2 apresenta as respostas do objetivo geral ou global da
pesquisa. Isto é, da pergunta que buscava compreender os fatores influenciadores do ingresso
dos jovens no Instituto Federal. Dentre os motivos ilustrados, os maiores percentuais foram
destinados as seguintes opções: “preparação para o mercado de trabalho” e “preparação para o
ENEM”. Entende‐se assim que, a maior percepção dos possíveis ou futuros estudantes do IFRN é
de que terão uma excelente capacitação para enfrentar o mercado de trabalho e que, devido ao
ensino de qualidade oferecido pela instituição, terão uma base significativa para o Exame
Nacional de Ensino Médio (ENEM). Cabe a esses resultados, afirmar que tais alunos percebem o
Instituto como uma ponte para o sucesso profissional.

Figura 2 – Fatores que influenciam os estudantes a ingressar no IFRN. Fonte: Próprio autor.
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O gráfico ilustrado abaixo (figura 3) refere‐se à pergunta que buscava verificar o total de
alunos que pretendiam estudar no Campus Natal – Zona Norte, tendo em vista que todos eles
residem nesta zona da capital. A resposta foi de fato a esperada, a maioria afirmou que tem a
pretensão de ingressar nesse Campus, porém a porcentagem dos que não desejam é ainda
razoavelmente grande, visto que, como já foi dito, eles habitam nesta zona da Cidade, assim
dispondo de um Campus próximo a sua residência. Essa porcentagem, que corresponde a 43%,
ainda é preocupante, pois o IFRN oferta cursos em sintonia com a função social que desempenha,
visando à consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais.
(Projeto Político Pedagógico do IFRN, 2014)

Figura 3 – Quantidade de alunos que pretender estudar no Campus da Zona Norte.
Fonte: Próprio autor.

Observando a figura 4, percebem‐se os resultados da pergunta que tinha como objetivo
saber os motivos da não escolha do Campus Natal – Zona Norte, esta sendo o objetivo específico
da pesquisa. Os resultados mostram que a maioria diz não se identificar com os cursos oferecidos
por essa instituição, sendo eles: Comércio, Informática e Eletrônica. Ou seja, uma alternativa para
o campus obter preferência, seria implantar novos cursos. Outros acham que o local, bairro, onde
o campus se localiza, os faz querer ir para outros campi. E os demais, não pretendem estudar na
instituição da Zona Norte da capital por achar que o espaço é inferior aos demais campi da
cidade, pela concorrência e por questões familiares.
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Figura 4 – Motivos causadores da não escolha pelo Campus da Zona Norte. Fonte: Próprio autor.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi desenvolvido visando explicitar os fatores que motivam os alunos que desejam
ingressar no IFRN têm da instituição e o que os levam a optarem por não estudar no Campus
Natal Zona Norte. Nesse sentido verificou‐se que os resultados obtidos podem refletir
diretamente em um futuro próximo do mesmo.
Na intenção de entender o porquê dessa necessidade que os jovens sentem de estudar no
IFRN listamos possíveis fatores que viriam a influenciar esses alunos. De oito fatores, três se
sobressaíram: Preparação para o mercado de trabalho (19%), preparação para o ENEM (17%) e
formação técnica oferecida (15%). A partir disso, percebemos que os respondentes visam o
futuro, são pessoas preocupadas com o sucesso profissional.
Comprovou‐se que 91% dos jovens entrevistados residem na zona norte, destes 43% não
pretendem estudar no campus existente nela, e o principal motivo é a não identificação com os
cursos oferecidos. Foi aberta uma questão onde se solicitou a sugestão de um novo curso ainda
não existente no Campus Zona Norte e a maioria deu como resposta o curso de Edificações. Esta
é uma informação importante para a instituição, porque se esse viesse a ser implantado talvez a
procura pelo campus aumentasse significativamente.
Este projeto de pesquisa pode ser ampliado e desenvolvido em diferentes campi, pois as
informações aqui colhidas são de significativa importância para os Institutos Federais, podendo
possibilitar maior procura e sucesso aos mesmos.
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RESUMO
Este texto apresenta o resultado de uma pesquisa que
analisou a imagem do(a) negro(a) nos livros didáticos.
Questionamos como se deu no livro didático e na escola
a implementação da Educação das Relações Étnico‐
Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e
Africana, conforme estabelece as Leis 10.639/2003 e
11.645/2008.
Como
estratégias
metodológicas
aplicamos 18 questionários aos professores de artes,
história e língua portuguesa, em duas escolas estaduais
dos municípios de Candiba/Ba e Urandi/Ba, e uma
escola federal do município de Guanambi/Ba e
avaliamos três livros didáticos, um de língua portuguesa
e dois de história. Os dados obtidos apontaram que esta
política pública ainda não adentrou aos ambientes
escolares pesquisados, uma vez que apenas 11% dos
professores obtiveram formação para trabalhar com

esta temática. Por outro lado, 89% perceberam ao longo
da década as mudanças trazidas nos livros didáticos
quanto a estereotipação da profissionalização do negro,
que na década de 90 aparecia apenas como escravos ou
empregados domésticos. Contudo, a imagem do
negro(a) nos instrumentos didáticos ainda é carregada
de diversos estereótipos e pouca naturalidade, o que
dificulta a reafirmação e identificação de alunos(as)
negros(as) com tais figuras. Neste sentido, os resultados
apontam que é necessário formar melhor os professores
da educação básica para trabalharem com as questões
relacionadas à cultura afro‐brasileira, assim como a
redefinição dessa temática nos livros didáticos e
principalmente a representação do(a) negro(a) em
conformidade seu verdadeiro ser e parte integrante da
sociedade contemporânea.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação; Políticas públicas; Educação Básica; negro(a); Livro didático;

BLACK: THE SAD IMAGE OF BLACK IN TEXT BOOKS
ABSTRACT
This paper presents the results of a survey that
analyzed the image of black in textbooks. Questioned
how was in the textbook and the school the
implementation of Education in Racial‐Ethnic Relations
and the Teaching of History and Afro ‐ Brazilian and
African, as established the Laws 10.639/2003 and
11.645/2008. As methodological strategies applied 18
questionnaires to teachers of arts , history and English in
two state schools in the municipalities of Candiba /
Urandi and Ba /, and in the federal district school
Guanambi / Ba, which evaluated three textbooks , one
of Portuguese Language and two of History . The data
obtained indicated this public policy hasn’t yet entered
the school environments surveyed, since only 11 % of

teachers had training to work with this theme.
Moreover, 89 % realized over the decade brought
changes in textbooks as the professionalization of black
stereotyping, which appeared in the 90s just as slaves or
domestic servants. However, the image of black in the
teaching tools is still loaded with many stereotypes and
little naturalness, which complicates the identification
and reaffirmation of black students with such figures. In
this sense, the results indicate the needed for a better
train of the teachers of basic education to work with
issues related to African ‐ Brazilian culture , such as the
redefinition of this theme in textbooks and especially
the representation of black in accordingly to their true
being in an integral part of contemporary society .

KEY‐WORDS: Formation; Public politics; Basic education; black; textbooks;
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“NEGRO /A TRISTE”: IMAGEM DO/A NEGRO/A NO LIVRO DIDÁTICO
INTRODUÇÃO
A educação brasileira teve início com os portugueses, e as primeiras atuações pedagógicas
aconteceram a partir da chegada dos Jesuítas ao Brasil, em 1549, por meio do acordo firmado
entre a igreja católica e a coroa portuguesa. Assim, tivemos início à educação formal no Brasil,
com a pedagogia tradicional, religiosa, com ensino de ofícios1 artesanais e manufatureiros.
Os principais sujeitos da aprendizagem deste processo eram os índios encontrados na
colônia recém‐descoberta e os negros que foram traficados da África para se tornarem escravos
no Brasil. Assim tivemos o início do processo de colonização e da educação na qual “[...] os
jesuítas ensinavam aos índios e, posteriormente aos escravos, o cultivo da terra sem o intuito de
difundir a instrução profissional, mas com o interesse de passar a eles os duros encargos que a
vida rude daquela época impunha”. (SOBRAL, 2005, p. 10‐11).
Nesse contexto, a colônia brasileira e a educação reservou aos africanos a formação
mínima e necessária para o trabalho duro e a escravidão. Esse processo perdurou até as últimas
décadas do século XIX, período em que a princesa Isabel assinou a lei Áurea, que estabelecia o
fim da escravidão no Brasil. Assim, os negros foram jogados a sua própria sorte dentro de uma
sociedade marcada pelo preconceito, indiferença e discriminação aos afrodescendentes.
Esse processo histórico marcou, e ainda marca, a educação brasileira. Em contra partida,
as políticas educacionais brasileiras, mesmo que de forma tímida, vem propondo ações de
inclusão dos afrodescendentes na educação.
Uma das políticas mais efetivas estabelecidas pelos governantes foi implantada pela
constituição Nacional de 1988 principalmente no Art. 205 que estabelece que “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família”. Essa legislação acrescida pela LBD 9.394/96
orienta o processo educacional brasileiro até os dias atuais.
Isso impulsionou os governantes brasileiros a criarem novas políticas e as escolas a
criarem estratégias para inclusão pela diversidade. Dentre essas políticas, delimitamos uma
análise da implementação, em 2003, da Lei 11.639/03 e suas alterações pela Lei 11.645/08 e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996), instituindo a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro‐brasileira, Brasil. No ano seguinte
a Resolução CNE/CP nº. 01/2004 estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico‐Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e
Africana. Em seguida o Parecer 03/2004 buscou atender os propósitos expressos na lei e
regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei
também estabelece que o calendário escolar inclua o dia 20 de novembro como Dia Nacional da
Consciência Negra.
Passados dez anos da publicação dessa política, coube‐nos problematizar com os
seguintes questionamentos: Os livros didáticos apresentam conteúdos abordando a contribuição
do(a) negro(a) para a construção histórica do país? A imagem do(a) negro(a) nos livros didáticos
fomenta o desejo da criança e adolescente de pertencer esta “raça”? O governo tem investido na
formação dos(as) educadores(as) para melhor trabalhar as questões de preconceitos raciais em
sala de aula?
1

Cunha (2005) define ‘Ofício’ como um conjunto das práticas definidoras de uma profissão específica.
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A partir destes questionamentos realizamos essa pesquisa com aplicação de 18
questionários aos professores de artes, história e Língua portuguesa, em duas escolas estaduais
nos municípios de Candiba e Urandi, e uma escola federal no município de Guanambi e com isso
discutir a temática neste artigo.
UMA DÉCADA DA LEI 10.639/03
A Lei 10.639 foi sancionada em 2003 pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva alterando a LDB (Lei de Diretrizes e Bases, 1996) e instituiu a obrigatoriedade, no ensino
fundamental e médio, público e particular, o ensino de História e Cultura Africana e Afro –
Brasileira2. A referida lei não surgiu de um dia para o outro, ao contrário, antes de ser
sancionada, passou por diversos estágios, resultando dos movimentos negros da década de 1970
e do esforço de simpatizantes da causa negra na década de 1980, quando diversos pesquisadores
alertaram para a evasão e para o déficit de alunos negros nas escolas, em razão, entre outras
causas, da ausência de conteúdos afrocêntricos que valorizassem a cultura negra de forma
abrangente e positiva. Na década de 1990, ocorrem movimentos intensos em todo Brasil a favor
da afirmação da identidade negra, com destaque para a célebre Marcha Zumbi dos Palmares,
que, segundo Lucimar Dias, reuniu cerca de 10 mil negros e negras, que foram a Brasília com um
documento reivindicatório a ser entregue ao então presidente Fernando Henrique Cardoso
(DIAS, 2005). Diante de muitas lutas e de alguns resultados conquistados, a causa negra adquire
mais força a partir dos anos 2000, finalizando com a promulgação, em 2003, da referida lei.
Desde o final da década de 1980 e início da década de 90, o movimento negro intensificou
a sua luta. Pesquisas apontavam o quanto esta população estaria em defasagem em relação ao a
população branco, em vários indicadores: saúde, educação, mercado de trabalho, entre outros.
As pesquisas serviram também para comprovar o quanto a discriminação estava presente em
nossa sociedade.
A promulgação da Constituição Federal na década de 80 foi um marco para o
reconhecimento da pluralidade cultural e no combate da discriminação racial3. Foi com base no
texto constitucional que o deputado Paulo Paim apresentou à Câmara Federal a proposição de lei
que seria o embrião da lei 10.639, projeto encaminhado ao Senado, mas arquivado em 1995,
certamente por questões políticas e burocráticas, consideradas – na ocasião – mais importantes
que o contexto das relações étnico ‐ raciais na educação. Somente com o esforço de alguns
políticos, mas respondendo também à pressão do movimento negro, a referida lei recebe seu
primeiro grande impulso, com a aprovação, em março de 1999, do Projeto de Lei nº 259,
formulado pelos então deputados Bem ‐ Hur Ferreira (PSDB/MS) e Esther Grossi (PT/RS):
estabelecendo a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da rede de ensino, da temática
História e Cultura Afro‐Brasileira, o projeto, no artigo primeiro, justifica a intenção de reconhecer
a luta dos negros no Brasil na formação da sociedade nacional, resgatando sua contribuição
(XAVIER & DORNELLES, 2009).

2

Percurso da lei 10639/03 e o ensino de história e cultura africana no Brasil: antecedentes, desdobramentos e caminhos - Maurício
Silva e Márcia M. Pereira
3
Percurso da lei 10639/03 e o ensino de história e cultura africana no Brasil: antecedentes, desdobramentos e caminhos - Maurício
Silva e Márcia M. Pereira
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Nesta perspectiva, a implementação da temática de Relações Étnico‐raciais nos estados e
municípios aparece como luz para o desenvolvimento de um trabalho conjunto de articulação
entre processos educativos escolares, políticas públicas e movimentos sociais, visto que as
mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nessas relações perpassam pela escola.
A inserção desta temática nas escolas objetiva a valorização de um povo que tem em seu
histórico de vida a discriminação4. Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados
e forçados à condição de objetos utilitários ou semoventes, também é difícil descobrir‐se
descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos que, por cinco
séculos, têm sido desprezados e massacrados.
LIVROS DIDÁTICOS: FERRAMENTA DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PARA DIVERSIDADE?
Após análise de três livros didáticos: um de língua portuguesa aprovado no PNLEM –
Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio de 2006, um de historia aprovado no PNLEM,
2009, 2010, 2011 e o outro aprovado no PNLEM 2012, 2013 e 2014, observamos quais foram as
mudanças neste instrumento didático na imagem (visual) e na linguagem após a Lei 10.639/03,
adotados nas escolas pesquisas.
Livro 1 – ABAURRE, Maria Luiza. Português: Língua, Literatura, Produção de Texto: Volume
Único/ Ensino Médio/ Maria Luiza Abaurre, Marcela Nogueira Pontara, Tatiana Fadal. – 2. Ed.‐
São Paulo: Moderna, 2004.
O livro é composto de 415 paginas, divididas em: Unidade I – Arte como representação do
mundo; Unidade II – Da análise da forma à construção do sentido e Unidade III – Prática de
leitura e produção de texto.
Nesta análise, limitei‐me somente ao estudo e reflexão sobre como estava vinculada a
imagem e construção histórica do negro no livro.
Em relação a imagem do negro, aparece no capitulo 6 na pagina 73 uma foto do escravo
Cabimba, 1865, uma figura com semblante triste.

Figura1 – foto do escravo Cabimba ‐ Fonte:
https://www.google.com.br/search?q=imagem+do+escravo+cabinda,+1865.
Esta imagem é associada aos poemas abolicionistas de Castro Alves, quando o autor
convida os leitores a testemunharem a vida dura levada pelos negros escravos, contudo, não faz
nenhuma referência sobre a importância desse povo para a construção história do país. Neste

4

PRADIME: programa de apoio aos dirigentes municipais de Educação. Marcos Legais da Educação Nacional / Ministério da
Educação. Secretaria de Educação Básica. – Brasília, DF: Ministério da Educação, 2007.
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sentido percebe‐se que a imagem é apenas para apresentar Castro Alves como um dos principais
autores do romantismo.
Na página 80 na proposta de exercício complementar os autores apresentam duas
imagens para ser analisadas. A primeira ‐ Negros no porão de um navio negreiro de Johann
Moritz Rugendas e a segunda ‐ Navio de Emigrantes de Lasar Segall para que o aluno apresente
as semelhanças entre as duas imagens. Nesta atividade percebe‐se como os autores induzem a
comparação entre o povo africano escravizado e o povo europeu imigrado levando em conta
apenas o contexto de trajeto destes povos para o Brasil.

Figura 2 – Negros no porão de um navio negreiro de Johann Moritz Rugendas – Fonte:
https://www.google.com.br/search?q=Negros+no+porão+de+um+navio+negreiro.
Na página 105 introduzindo o Simbolismo no Brasil, apresenta a imagem de Cruz e Souza,
como filho de escravos alforriados, o texto mostra um negro obsessivo pelas palavras brancas,
alvas, clara, neve. Segundo os autores estas expressões marcadas em toda sua obra são ranços
do preconceito sofrido ao longo da vida. Mais uma vez o livro finaliza sem nenhum outro texto
que fale ou leve o aluno refletir sobre a discriminação racial ou mesmo o que propõe a lei.
Neste sentido, percebe‐se que a ideologia do branqueamento se concretiza no momento
em que, o autor internaliza uma representação negativa de si próprio e uma imagem positiva do
outro, segundo Silva (2001) o indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a
procurar aproximar‐se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus valores,
tidos como bons e perfeitos.
Neste sentido, SILVA acrescenta;
A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais de um povo, bem
como a inferiorização dos seus atributos descritivos, através de estereótipos,
conduz esse povo, na maioria das vezes, a desenvolver comportamentos de
auto‐rejeição, resultando em rejeição e negação dos seus valores culturais e em
preferência pela estética e valores culturais dos grupos sociais valorizados nas
representações. (SILVA, 2005, p. 22).
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Destarte, cabe ao professor fazer uma análise juntamente com os alunos, dos possíveis
motivos, que fez com que Cruz e Souza optassem repetidamente pelas palavras que aparecem
em seus textos, sobre esta temática o professor Jonathan W. Warren, da Universidade de
Washington, em um interessante trabalho sobre uma pesquisa denominada56: Uma análise
comparativa do desempenho escolar de alunos afro‐brasileiros e afro‐norte‐americanos afirma
que: Na realidade, a vergonha de ser negro provoca o desejo de branqueamento. É um desejo
íntimo a ser alcançado. Equivocadamente pensam que branquitude significa sucesso e negritude
derrota.
Outro livro analisado foi o de n. 2 de SERIACOPI, Gislane Campos Azevedo. Historia:
Volume Único/ Ensino Médio/Gislane Campos Azevedo Seriacopi, Reinado Seriacopi. 1. Ed.‐ São
Paulo: Ática, 2005.
O livro tem 543 pagina dividida em 13 unidades. Logo no início na pagina 13 aparece um
quadro demonstrando os três tipos étnicos segundo a visão eurocêntrica do século XIX:
Europóide, Mongolóide e Negróide, este quadro é utilizado apenas para mostrar os possíveis
primeiros habitantes da América.

O capitulo 36, página 199 com o título O Tráfico Negreiro inicia com a imagem de uma
menina zambiana com uma lata de água na cabeça. O texto traz informações sobre a situação do
continente africano afirmando que a maioria do povo deste continente vive com menos de um
dólar por dia, e que 70% dos portadores de HIV do mundo são africanos. Logo em seguida
continua com o texto ‐ A escravidão e suas justificativas.
Na simbologia Europeia da Idade Média, a cor branca estava associada ao dia, à
inocência, a virgindade; já a cor preta representava a noite, os demônios, a
tristeza e a maldição divina. Essa dicotomia entre branco e preto, claro e escuro,
foi transferida pelos europeus para os seres humanos quando os portugueses
chegaram à África em meados do século XV. [...] Assim, a pigmentação escura da
pele foi inicialmente apontada como uma doença ou um desvio da norma. Como
os africanos apresentavam ainda traços físicos, crenças religiosas, costumes e
hábitos culturais diferentes dos que predominavam na Europa, autores europeus
passaram a caracterizá‐los como seres situados entre os humanos e os animais.
Todas essas visões eurocêntricas fizeram com que os negros fossem
considerados culturalmente inferiores e propensos à escravidão. (AZEVEDO,
2008, p. 199).

Neste capítulo, observa‐se um enfoque sobre o negro a partir de sua condição de escravo.
Busca‐se justificar o porquê de o negro ser o “escolhido”; há abordagens sobre a escravidão que
acontecia antes dos europeus chegarem ao continente africano, os autores afirmam que estes
povos já eram escravizados de forma diferente, mas não dá ênfase a essa diferença. Não há
valorização de sua tradição e cultura. Contudo, asseguram que muitos problemas atuais
enfrentados pelos países africanos iniciaram com os lucros dos traficantes europeus apoiados e
protegidos pela igreja católica e protestante e governos.
5

Superando o Racismo na escola. 2ª edição revisada / Kabengel e Munanga, organizador. – [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
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Em relação a isto, Ana Célia da Silva confirma:
A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo, sem referência
ao seu passado de homem livre antes da escravidão e às lutas de libertação que
desenvolveu no período da escravidão e desenvolve hoje por direitos de
cidadania, pode ser corrigida se o professor contar a história de Zumbi de
Palmares, dos quilombos, da revoltas e insurreições ocorridas durante a
escravidão; contar algo do que foi a organização sócio‐politico‐econômica e
cultural na África pré‐colonial; e também sobre a luta das organizações negras,
hoje, no Brasil e nas Américas. (SILVA, 2005, p. 25).

Essa é uma forma de mostra a outra face desse processo histórico, ou seja, cada
momento de superação e sobrevivência dos negros foram resultante de muitas lutas, muitas
mortes, eles foram guerreiros e atores principais.
O Livro 3 – Livro 2 de VAINFAS, Ronaldo, FARIA, Sheila Siqueira de Castro, SANTOS,
Georgina Silva dos. FERREIRA, Jorge Luiz. História: o longo século XIX, Volume 2/Ensino Médio. 1.
Ed.‐ São Paulo: Saraiva, 2010. É composto de 367 páginas, 17 capítulos dividido em 4 unidades.
Logo no início no capitulo 3 – (Revolução na América) aparece a primeira imagem do
negro. O texto do subtítulo Independência e Abolição abordam a luta do negro na revolução
francesa dando destaque à Toussant, filho de escravo da Guiné, alforriado aos 33 anos, que
lutava para ser admirado pela república francesa e por isso usava da crueldade para com seus
descendentes, contudo foi preso e morto pelo exército Francês, neste texto os autores mostram
a conquista do Haiti pelos negros como grande vitória desta população, que defendeu sua
tradição como exemplo o Vodu que consiste em uma prática religiosa do povo haitiano. Mais
uma vez a imagem do negro é vista com um olhar branco, não contribui para a reafirmação do
negro e nem mesmo para a história desde povo.
Dessa forma, percebe‐se que o papel principal do livro didático que seria auxiliar o
docente no trabalho de mediar o conhecimento historicamente acumulado pela sociedade,
ajudando a democratizar e socializar o saber organizado, no caso dos livros analisados, este
auxilio no aconteceu, uma vez que impossibilita a visão crítica do aluno e corrobora os
conhecimentos que estes trazem desde a alfabetização até o ensino médio sobre a imagem do(a)
negro(o).
Partindo do pressuposto que o ser humano possui competências para arquitetar, designar
símbolos segundo as incitações, este instrumento didático deverá levar estudantes a vivenciar
seus valores, intensificar sua visão de mundo, servir como caminho de informações.
O livro didático que propõe a lei 10.639/03 propiciará ao educando uma coleção de
informações e conteúdos simbólicos, usando uma diversidade de linguagens, contudo, as ações
simbólicas podem acender reações, indicar passagem e deliberações, levar a crer e a descrer.
Para tanto se faz necessário que estes instrumentos possuam um bom conteúdo, desprovido de
estereótipos, imagens que entusiasmam que provoque o educando a melhorar na sua
autoestima, a ter autonomia, que auxiliem na tomada de decisões e não incitam a violência e a
discriminação racial.
Neste sentido, os livros analisados, não contemplam a verdadeira proposta da lei
10.639/03, uma vez que apresenta a imagem do(a) negro(a) como ser triste, descendente de
povos escravizados; Não há uma valorização explicita da sua cultura e não estimula o
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reconhecimento da contribuição desde povo para a construção, histórica econômica e social do
país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa aponta a ineficácia das políticas públicas no que se refere às
questões práticas da implementação da Lei 10.639/03 e suas alterações pela Lei 11.645/08 e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996), que instituiu a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro‐brasileira, Brasil.
Assim como, no cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico‐Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana,
estabelecidas em 2004 pela Resolução CNE/CP nº. 01/2004. Enfim, os resultados apontam que os
professores do sudoeste da Bahia, na sua maioria, não foram capacitados para trabalharem as
questões relacionadas à cultura afro‐brasileira.
O cumprimento desta legislação se limitou basicamente no atendimento apenas do
currículo prescrito e, no entanto, o currículo real essas ações foram poucas, devido à falta de
preparo dos professores e principalmente pelos desencontros entre a teoria e a prática.
Os livros analisados, não contemplam a verdadeira proposta da lei 10.639/03, uma vez
que apresenta a imagem do(a) negro(a) como ser triste, descendente de povos escravizados; Não
há uma valorização explicita da sua cultura e não estimula o reconhecimento da contribuição
desde povo para a construção, histórica econômica e social do país.
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RESUMO
Considerando a grande importância do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
que tem como um dos principais intuitos a valorização
do magistério foram realizadas entrevistas com
acadêmicos regularmente matriculados no curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas – campus
Araguatins. Com a aplicação do questionário buscou‐se
avaliar o impacto e a relevância do programa na
instituição e para a vida acadêmica. É importante
destacar que os entrevistados não fazem parte do
programa, ou seja, conheceremos suas percepções

sobre as opiniões de pessoas que apenas observam as
atividades desenvolvidas. Com o resultado da pesquisa
percebeu‐se que grande parte dos acadêmicos pretende
participar do projeto, pois uma porcentagem
significativa deseja se qualificar para o mercado de
trabalho e veem no PIBID essa oportunidade. Além
disso, os entrevistados pretendem contribuir com o
programa através de dedicação e interesse, toda via
muitos acreditam que a quantidade de bolsas ofertadas
atualmente são insuficientes.

PALAVRAS‐CHAVE: iniciação a docência, concepções, bolsistas, licenciatura.

PERCEPTIONS OF STUDENTS NOT PARTICIPATING IN THE PIBID ABOUT PROGRAM
ABSTRACT
Considering the great importance of
Institutional Scholarship Program Introduction to
Teaching (PIBID), which has as one of its principal
purposes the valorization of teaching were held
interviews with academics regularly enrolled in the
Degree course in biological sciences – Araguatins
campus. With the application of the questionnaire
sought to assess the impact and relevance of the
program in the institution and to the academic life. It is
important to note that the respondents are not part of

the program, i.e. we will know their perceptions about
the opinions of people who just watch the activities
developed. With the search result was realized that
most academics wished to participate in the project
because a significant percentage want to qualify for the
labour market and see the PIBID this opportunity. In
addition, respondents intend to contribute to the
program through dedication and interest, all via many
believe the amount of scholarships offered are currently
inadequate.

KEY‐WORDS: initiation to teaching, conceptions, fellows, graduate.
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PERCEPÇÕES DE ACADÊMICOS NÃO PARTICIPANTES DO PIBID ACERCA DO PROGRAMA
INTRODUÇÃO
A presença do professor na sociedade é conhecida há bastante tempo, porém, a sua
importância enquanto profissão e sua valorização social ainda têm muito que progredir, visto que
a desvalorização do trabalho docente é um fato muito comum na sociedade (ROSA et al. 2011)
Em consequência disso, a falta de interesse pelos cursos de licenciatura é uma realidade e acaba
refletindo na desvalorização do magistério. Além disso, grande parte das pessoas que pensam em
entrar em faculdades não sentem‐se atraídos pela carreira docente visto que a profissão
apresenta na maioria das vezes, baixos salários e precárias condições de trabalho (RATIER &
SALLA, 2010).
Nessa perspectiva estima‐se que faltam cerca de 710 mil docentes com formação
adequada à área, conhecida como “escassez oculta”, que é quando o ensino é exercido por
pessoas que não estão inteiramente qualificadas a lecionar para determinado nível escolar ou
disciplina, sendo esta uma situação ainda mais crítica na área de ciências exatas (RATIER & SALLA
2010).
Conhecendo a realidade que a educação brasileira enfrenta o Ministério da Educação
(MEC) por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu), Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), lançou a Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007, o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) criado com a intuito de valorizar o
magistério e amparar os acadêmicos dos cursos de licenciaturas de instituições públicas
(STANZANI et al. 2012).
Este é um investimento inédito na formação dos futuros educadores em âmbito nacional,
uma vez que estes futuros docentes enquanto acadêmicos são introduzidos no contexto escolar
de uma forma diferenciada. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) à inclusão dos licenciandos no âmbito escolar desde o início de sua formação,
aproxima as teorias adquiridas na universidade com a vivência da realidade do ensino, sendo esta
uma forma de caminhar para o desenvolvimento tanto social, cultural e cientifico qualificado
estes profissionais e proporcionando que tirem suas próprias conclusões acerca da educação
nacional e ainda os desafiando a contribuírem de forma inovadora.
Nessa perspectiva teve inicio em julho 2011 o subprojeto PIBID/Biologia no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – campus Araguatins, com os objetivos de despertar
nos acadêmicos o gosto pela docência a partir do ingresso na sala de aula antes mesmo do
estágio, assim, tentar diminuir os índices de evasão, além de criar a oportunidade de testar
metodologias diferenciadas para o ensino, fazendo uso de materiais de baixíssimo custo.
Para a participação do programa em 2011 houve 40 inscrições, sendo apenas 21
selecionados que durante dois anos e seis meses desenvolveram distintas atividades, tais como:
criação de modelos didáticos para serem usados no ensino fundamental, criação de
metodologias inovadoras, acompanhamento de aula com os professores supervisores,
participação em cursos com parcerias com outras universidades da região, etc.
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Já em 2014 houve uma nova seleção para a participação do PIBID no curso de Ciências
Biológicas e houve cerca 70 inscrições para 30 vagas. Diante disso, buscou‐se compreender o que
significa o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no âmbito de suas
contribuições para o curso e para a vida acadêmica na visão de acadêmicos que não tiveram a
oportunidade de fazer parte do projeto.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2014, e teve como público alvo, acadêmicos
do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que não participam ou participaram do
PIBID/Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – campus Araguatins,
localizada no extremo Norte do Estado do Tocantins, abrangendo uma área de aproximadamente
2.625 km2, com uma população estimada em 31.323 habitantes, segundo as estimativas do censo
do IBGE 2010.
Os questionários aplicados tinham como objetivo de conhecer: i) se os acadêmicos do
curso de Biologia pretendem entrar no PIBID; ii) o que os motiva a quererem participar do
projeto; iii) se acham o programa PIBID/Biologia importante para o campus Araguatins; iv) como
poderiam contribuir com o projeto; v) o que pensam sobre a quantidade de bolsas que são
ofertadas atualmente.
A análise dos dados se deu através de um questionário com seis questões fechadas
aplicado a 40 acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológica, através de uma
linguagem simples e fácil, para a tabulação dos dados foi utilizado o programa Excel 2010. Para
AMARO et al. (2005) a utilização do questionário com perguntas fechadas possibilita a economia
de tempo, na tabulação de grandes números de dados, além de atingir um maior número de
pessoas simultaneamente de maneira a obter respostas mais rápidas e mais precisas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na pesquisa com os acadêmicos regulamente matriculados no curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas do IFTO – campus Araguatins verificou‐se que dos 40 entrevistados 17%
fazem o primeiro período, 35% o terceiro, 24% o quinto e 24% o sétimo, os questionários foram
aplicados de maneira aleatória nos respectivos períodos.
A realização da pesquisa teve inicio baseando‐se na ideia de que é fundamental analisar e
caracterizar o que acontece a sua volta e a partir disso, refletir junto à comunidade cientifica
acerca do tema. É interessante observar que ao serem indagados sobre a pretensão de
participarem do programa PIBID/Biologia 93% dos entrevistados demonstraram querer fazer
parte do projeto.
Para MORALES et al. (2011) é muito importante à inclusão de licenciandos no contexto
escolar desde o início da formação, pois contribui para que a iniciação à docência ocorra antes
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mesmo do estágio. Possibilitando ao bolsista fazer sua própria leitura para compreensão e
interação através da vivência nas concretas situações do futuro trabalho. DEITOS (2012)
complementa dizendo que o PIBID é um projeto que veio para somar com a educação brasileira,
de forma positiva, pincipalmente por contribuir para a melhoria da qualidade da formação dos
futuros professores.
Na Figura 1 é possível desvendar os motivos pelo qual os acadêmicos pretendem fazer
parte do PIBID/Biologia. A análise dos dados obtidos mostrou que a oportunidade de adquirir
conhecimento na pratica é um dos motivos que levam os licenciandos a quererem fazer parte do
programa no campus Araguatins, já uma parte dos acadêmicos demonstrar querer ingressar no
PIBID devido ao conhecimento que irão adquirir juntamente com a possibilidade de ganhar a
bolsa e outros querem entrar apenas para ganhar a bolsa, alguns são desmotivados e acreditam
que sua participação no programa melhoria a situação.

Figura 1 – Motivos para participação no PIBID/Biologia campus Araguatins
Para STANZANI et al. (2012) a participação no PIBID proporciona uma formação
profissional diferenciada, pois fornece aos participantes a possibilidade de construírem a sua
própria identidade profissional. Os autores ainda dizem que as vivências no PIBID contribuem
também no fortalecimento e na reconstrução do interesse pela docência, promovendo desta
forma o desejo pela carreira docente, a partir das experiências proporcionadas. A entrada no
PIBID possibilita uma melhor qualificação, pois são oferecidas condições para que os bolsistas
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adquiram conhecimento através da convivência e troca de experiências com outros educadores
(ZEULLI et al. 2012).
Quando questionados como poderiam contribuir com a entrada no PIBID, os acadêmicos
se classificaram com interessado e dedicados, mostraram ter afinidade com a elaboração de
projetos para serem desenvolvidos, além disso, alguns dos acadêmicos acreditam ter ideias
inovadoras para serem colocadas em prática e ainda experiência na docência que pode contribuir
com o desenvolver do projeto.

Figura 2 – Como os acadêmicos pretendem contribuir se entrarem no PIBID
Uma das características de um bom profissional é o domínio de determinados
conhecimentos; Quando se está interessado em algo tem‐se uma maior possibilidade de fazer as
coisas bem feitas, ou seja, com dedicação, e isso faz toda a diferença no contexto educacional,
uma vez que o currículo oculto é percebido pelos estudantes, e por vezes imitado, portanto, uma
vez que o educador se mostra interessado e é dedicado faz a diferença no processo de ensino
aprendizagem, além disso, dedicação e interesse é bem vindo em qualquer lugar, pois pode ser
utilizada como um recurso para se chegar à maior qualidade e produtividade nas atividades
desenvolvidas.
Sobre a existência do PIBID campus Araguatins 93% dos acadêmicos entrevistados
afirmaram ser muito importante para o curso de Biologia. Vale apena destacar que o programa
vem ganhando evidência apesar de pouco tempo de ação, pois estudos têm apontado para
melhorias significativas no ensino publico no Brasil, uma vez que são numerosos os relatos
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apontados nas diversas áreas do conhecimento comprovando tal melhoria. O PIBID tem
demonstrado também, a sua importância na formação dos estudantes das licenciaturas na
medida em que vem reduzindo a distancia entre a formação teórica e pratica na área de
educação (SILVA et al. 2013).
Dos licenciandos entrevistados Noventa 90% também acredita que o programa traz
muitas contribuições para a vida dos participantes, uma vez que estes tem a oportunidade de
aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, criando a
possibilidade do desenvolvimento de novas habilidades (BERNARDY & PAZ, 2013).
Na mesma perspectiva SILVA et al. (2013) dizem que o PIBID também tem como intuito
proporcionar aos licenciandos novas experiências tendo uma visão da realidade das escolas, não
apenas na suposição como normalmente se tem dentro das instituições e também para ajudá‐lo
financeiramente, a fim de que este possa se dedicar inteiramente ao seu curso para realizar
pesquisas e os estudos na instituição, não precisando trabalhar para poder manter sua formação
com autonomia financeira.
Apesar de todas as contribuições citadas pelos entrevistados grande parte deles
acreditam que a quantidade de vagas ofertadas são insuficientes (Figura 3). Segundo os
acadêmicos a quantidade de bolsas ainda não são suficientes, pois o número de bolsas ainda são
poucas em relação à quantidade de universitários interessados.

Figura 3 – A quantidade de bolsas ofertadas no PIBID/Biologia
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CONCLUSÃO
É importante destacar que pelo fato dos trabalhos no PIBID serem feitos com seriedade e
dedicação o programa é bastante divulgado em toda a instituição. Outro fator que também faz o
PIBID ser destaque dentro da instituição é o fato de melhora nos rendimentos dos bolsistas nas
disciplinas do curso, sendo que alguns deixaram de trabalhar após a entrada no programa para se
dedicar a faculdade de forma integral.
Com base nas respostas dos acadêmicos, observa‐se que muitos estão preocupados com
a sua formação como docente. Ainda durante o decorrer da entrevista e sua posterior análise foi
notável o interesse de grande parte dos entrevistados em participarem do PIBID, sendo um fator
determinante a busca da qualificação profissional para o mercado de trabalho uma vez que a
participação no programa proporciona aos bolsistas a inserção no âmbito escolar no inicio da
formação, capacitações, confecção de projetos, resumos e consequentes participações em
eventos científicos.
Os entrevistados ainda mostraram se bastante interessados e por dentro das atividades
que são desempenhadas pelo projeto apesar de não fazerem parte do programa, o único fator
negativo que eles acreditam que o programa tem é pelo motivo da quantidade de bolsas que são
ofertadas.
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RESUMO
Compreende‐se que alfabetizar “Jovens e Adultos” não é
apenas um ato de ensino‐aprendizagem, mas uma
construção de novas expectativas de mudanças que
podem despertar, nos mesmo, o seu desenvolvimento
intelectual diante da sociedade. Na busca de responder
os principais fatores que contribuíram para a construção
do currículo da educação de jovens e adultos,
objetivamos realizar uma revisão literária de carácter
histórico sobre estes fatores sociais e governamentais
que construíram a realidade de ensino da modalidade
de Jovens e Adultos atualmente, referenciando‐se nas
contribuições de Paulo Freire na busca da formação de

uma sociedade crítica, autônoma e participativa.
Concluímos que a EJA tem no Brasil, desde a sua origem
com os Jesuítas, passado por dificuldades
organizacionais e pedagógicas que transcenderam os
séculos e persistem até hoje. Apesar dos avanços,
observamos nas instituições educacionais e na ação de
alguns docentes e governantes, o descompromisso,
desinteresse, ou mesmo, desconhecimento dos
caminhos necessários para alcançarmos uma educação
libertadora e transformadora da sociedade, tão bem
elucidada nas obras do eterno educador Paulo Freire.

PALAVRAS‐CHAVE: educação de jovens e adultos, currículo, contribuições pedagógicas.

EDUCATION YOUTH AND ADULT (EJA): CONTRIBUTIONS HISTORICAL AND
THEORETICAL
ABSTRACT
It is understood that literacy “and Young Adults “is not
just an act of teaching and learning, but a new building
expectations of changes that can awaken in yourself,
your intellectual development in society. In seeking to
answer the main factors that contributed to the
construction of the curriculum of youth and adult
education, we aim to conduct a literature review of a
historical nature about these social and governmental
factors that constructed reality of teaching modality and
Young Adults currently referencing on the contributions
of Paulo Freire in pursuit of formation of a critical,

autonomous and participatory society. We conclude
that the EJA has in Brazil, from its origin with the Jesuits
gone through organizational and pedagogical difficulties
that transcended the centuries and continue today.
Despite advances, observed in educational institutions
and in the action of some teachers and rulers, the
disengagement, disinterest, or even ignorance of the
paths required to achieve a liberating education and
transforming society, as elucidated in the works of the
eternal educator Paulo Freire.

KEY‐WORDS: youth and adult education, curriculum, pedagogical contributions.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): CONTRIBUIÇÕES HISTÓRICAS E
TEÓRICAS
INTRODUÇÃO
l
A formação de professores para os cursos da EJA, ainda não é uma prioridade no currículo de
formação acadêmica. Com essa falta de formação onde podemos notar um grande despreparo
por parte de alguns profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos e sua
consequentemente má formação do público alvo, bem como, a falta de construção de um
currículo proposto e específico para esta modalidade de ensino/aprendizagem, ainda se faz
necessário ser repensado para a educação da EJA.
Diversos autores como Arroyo (2006), Freire (2006), Gadotti (1995) entre outros destacam
que dentre as consequências desses fatores, a reformulação do currículo da EJA, voltado à
realidade do educando que busca nesta modalidade de ensino a superação das desigualdades
sociais, é uma alternativa para a emancipação de suas vidas, seja ela profissional ou social.
Na busca de responder os principais fatores que contribuíram para a construção deste
currículo, muitas das vezes defasados, faz‐se necessário resgatar os fatos históricos percussores a
realidade atual em que se encontra a educação de jovens e adultos no Brasil.
Portanto, o objetivo central deste artigo foi realizar uma revisão literária de carácter
histórico sobre as contribuições sociais e governamentais para construção da realidade de ensino
da modalidade de Jovens e Adultos atualmente, referenciando‐se nas contribuições de Paulo
Freire na busca da formação de uma sociedade crítica, autônoma e participativa.
ASPECTOS HISTÓRICOS: DOS JESUÍTAS AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Compreende‐se que alfabetizar “Jovens e Adultos” não é apenas um ato de ensino‐
aprendizagem, mas uma construção de novas expectativas de mudanças que podem despertar,
nos mesmo, o seu desenvolvimento intelectual diante da sociedade.
Foi numa perspectiva de renovação, de mudanças e até mesmo de novas oportunidades que
a EJA foi vista numa visão ampla, abrangendo tanto a alfabetização de Jovens e Adultos na
educação básica quanto à capacitação técnica através de cursos, visando à profissionalização
destes sujeitos na busca de atender as suas necessidades formativas/econômicas, fazendo com
que a classe trabalhadora se renove e tenha uma nova forma de qualificação profissional
voltadas a sua realidade.
Segundo Ventura destaca em suas palavras que o objetivo da EJA para a classe trabalhadora:
“Sempre destinou‐se aos subalternizados da sociedade ou seja, à classe trabalhadora, ao
longo da história ela se constitui predominantemente em paralelo ao sistema regular de
ensino” (VENTURA, 2007, p. 16).

Como bem ressalta Ventura em suas palavras, a EJA – Educação de Jovens e Adultos
contribui plenamente para o desenvolvimento destes sujeitos, visando não só uma melhoria na
classe trabalhadora, mas a formação de novas classes compostas de sujeitos qualificados,
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informados e capazes de rever criticamente o seu modo de vida, buscando tanto no trabalho
como na formação a sua emancipação.
A chegada dos Jesuítas no Brasil tinha a finalidade de transmitir os conhecimentos religiosos
e de fé Cristã, mas também trazia perspectiva de despertar novos saberes e desmistificar as
culturas aqui existentes. Estas atividades entrelaçam em objetivos e resultados com a EJA,
promovendo uma nova oportunidade de ver o mundo pelos índios em nosso país. Manfredi
(2002), evidência as ações dos jesuítas como sendo as primeiras atividades de formação de
artesãos e outros ofícios no período colonial.
O método dos Jesuítas influenciou e permaneceu por um longo período até a chegada do
Marquês de Pombal, onde o mesmo expulsou os Jesuítas das escolas de formação. Neste
período, o Marquês organizou as escolas de acordo com a sua visão do que era a educação de
Jovens e Adultos, mas não permanecendo por muito tempo. Com a chegada da Família Real no
Brasil, a educação passou por mudanças que proporcionou uma nova era educacional ao país.
Após a proclamação da Independência do Brasil foi constituída o primeiro artigo de Lei que
promulgava a instrução primária como sendo “gratuita para todos os cidadãos”, ofertando a
quem não tinham condições de custear a oportunidade de estudar. Uma educação renovadora
voltada a todos sem especificação de classe social. Esta ação governamental em busca de
educação gratuita e de qualidade não foi posta em prática, mesmo as escolas sendo gratuitas não
favoreciam as classes pobres, pois os mesmo não tinham acesso à escola, ou seja, a escola era
um direito de todos, contudo, inacessível a quase todos que a buscavam.
Sobre a educação popular, Soares (2002) relata os principais discursos da época da república
em favor de uma educação gratuita e de qualidade, elencando os grandes esforços de Rui
Barbosa em favor da melhoria do ensino no Brasil, apresentando propostas de aumento do
número de escolas e melhoria da oferta do ensino, propostas estas baseadas nas constatações da
realidade existentes na época.
Com a chegada de Getúlio Vargas a presidência do Brasil, foi instalado um novo plano de
governo com diversas transformações, sendo uma delas a criação da nova Constituição de 1937
com o objetivo de favorecer o Estado, onde a educação não era vista como um mecanismo
efetivo na formação cidadãos críticos. No momento o governo buscava um ensino
profissionalizante para qualificar os Jovens e Adultos e atender as necessidades do trabalho nas
indústrias do nosso país. Segundo Ghiraldelli (2006, p.78):
A constituição de 1937 fez o Estado abrir mão da responsabilidade para com educação
pública, uma vez que ela afirmava o Estado como quem desempenharia um papel
subsidiário, e não central, em relação ao ensino. O ordenamento democrático alcançado
em 1934, quando a letra da lei determinou a educação como direito de todos e
obrigação dos poderes públicos, foi substituído por um texto que desobrigou o Estado de
manter e expandir o ensino público. (GHIRALDELLI JR, 2006, p. 78)

Na época do regime militar, surge uma nova alternativa para a alfabetização de Jovens e
Adultos, com a tentativa de “erradicar” o analfabetismo no Brasil. Entendia‐se que o momento
em que o país estava passando o seu povo precisar ter os conhecimentos necessários para
transformar o Brasil em uma nação capaz de promover o seu crescimento intelectual. Com isso
foram criados vários programas de alfabetização, tendo como principal exemplo o MOBRAL.
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Com a criação do MOBRAL por volta de 1968, deu‐se inicio a mais uma tentativa do Estado
brasileiro, subsidiado em suas premissas políticas, em estruturar uma educação com proporções
e objetivos sociais, em busca da qualidade e fortalecimento da educação nacional. Com isso
buscou‐se metodologias capazes de despertar nos cidadãos o interesse pela educação. Com esse
propósito viu‐se a necessidade de criar métodos voltados a uma alfabetização renovadora onde o
sujeito não era visto apenas como deposito de informações, mas um ser carregado de
conhecimentos prévios e capazes de intervir no crescimento e progresso da nação. Com o intuito
de melhorias para suas vidas pensou‐se em uma metodologia diferenciada onde visava ter uma
preocupação de não só alfabetizar os Jovens e Adultos e sim formar cidadãos que tivessem a
capacidade de ser formadores de suas críticas e opiniões. Sobre a estrutura do MOBRAL, Paulo
Freire faz a seguinte crítica:
“Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos, quer
dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um "tratamento" humanitarista,
para tentar, através de exemplos retirados de entre os opressores, modelos para sua
‘promoção’. Os oprimidos hão de ser exemplo para si mesmos, na luta por sua redenção”
(FREIRE, 2005, p. 45).

Como bem podemos ver nas palavras de Freire que “nenhuma pedagogia é libertadora”, mas
cabe ao sujeito ser capaz de se permitir libertar‐se deste sistema do qual o mesmo faz parte.
Vemos que através da educação podemos ver essas transformações acontecerem, seja ela de
pequeno, médio ou até mesmo a longo prazo, por que os resultados da educação não são
imediatos eles necessitam de um tempo para que a transformação humana seja satisfatórios e
realmente aconteça.
A Educação de Jovens e Adultos no Brasil aconteceu durante muitos anos no período
noturno, onde as escolas centravam os seus esforços na busca de alternativas para formar e
alfabetizar o seus alunos, que em sua maioria era formada por trabalhadores, que mesmo após
um dia árduo de trabalho, buscavam nos estudos um caminho de mudança em sua condição de
vida. Na verdade essas escolas eram formadas por grupos informais onde poucos frequentavam
e davam continuidade aos estudos.
Com todo esse crescimento viu‐se a necessidade de criação de políticas públicas voltadas
para a melhoria da classe social dos trabalhadores e foram criados vários projetos de lei em
busca do desenvolvimento de programas educacionais voltados à necessidade desta nova classe
social que estava se formando em nosso país.
Com isso foi implantada a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 5692/71 que criava
ruma nova modalidade de ensino que era denominado de supletivo, que dava aos educandos
acelerar seus estudos. Com esta nova lei criada ela buscava atender as necessidades da
população, especificamente para os educandos da Educação de Jovens e Adultos.
[...] “o Ensino Supletivo visou se constituir em uma nova concepção de escola, em uma
nova linha de escolarização não formal, pela primeira vez assim entendida no Brasil e
sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes nacionais, e, segundo Valmir
Chagas, poderia modernizar o Ensino Regular por seu exemplo demonstrativo e pela
interpenetração esperada entre os dois sistemas. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 116).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

A partir de 1974, o MEC começou a ampliar os CES (Centros de Estudos Supletivos), estes
centros tinham influências tecnicistas devido à situação política que o país vivia naquele
momento. Com isso foram criadas iniciativas em favor da educação de Jovens e Adultos, com a
criação de diversos órgãos com intuito de promover a promoção da Educação de Jovens e
Adultos, tais como os estados e municípios, centros universitários, grupos informais, ONG’S, etc.,
com o intuito de promover e registrar o avanço histórico da EJA no Brasil.
Atualmente e em diversas fases da história da educação brasileira, a EJA, procura promover
uma sociedade igualitária e uma educação renovadora capaz de atender as necessidades de
todas as áreas de conhecimento, procurando focar e valorizar o conhecimento prévio do
educando, visando dessa forma favorecer uma troca de conhecimentos entre educando e
educador.
Aspectos teóricos: avanços e a EJA na visão de Paulo Freire
Paulo Freire marcou a história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e no mundo, com a
criação de novas práticas pedagógicas e métodos inovadores com um processo de
ensino/aprendizagem libertador. Ascendeu à educação ao patamar de instrumento essencial
para a promoção social de uma classe desfavorecida de conhecimentos como também
socioeconômica.
Percebe‐se que o autor faz uma ruptura nos paradigmas formais que constituíam a educação
brasileira. Ele procurou valorizar o que o educando já sabia, ou seja, valorizar seu conhecimento
prévio de mundo e até mesmo de experiências de vida, cultural, social e econômica. Sabe‐se que
Paulo Freire jamais deixou de lutar pela a superação da opressão e das desigualdades sociais,
entendendo que para o sujeito conseguir superar seus obstáculos seria por meio da educação e
foi nesta perspectiva que ele desenvolveu práticas voltadas a atender às necessidades destes
sujeitos, fazendo com que os mesmos se sentissem capazes de superar suas dificuldades e se
verem como agentes integrantes da transformação das realidades sociais. Paulo Freire contribui
decisivamente para a formação de uma sociedade democrática capaz de construir um verdadeiro
projeto educacional revolucionário e libertador. Assim, seus pensamentos e suas obras
continuam e continuarão sendo um marco fundamental na renovação das práticas pedagógicas
tanto no campo nacional como internacional.
Para Paulo Freire (2005), o ato educativo deve ser sempre um ato de recriação, de
ressignificação de significados. Segundo o autor e educador, a busca por alternativas capazes de
fazer uma alfabetização que vise à libertação do sujeito de forma democrática, deve ser a missão
de todos os envolvidos no sistema educacional: professores, alunos, funcionários, gestores,
sociedade civil e governantes. Mas, para atender a esse processo, precisamos ter em nossas
escolas, agentes transformadores capazes de fazer despertar esse desenvolvimento intelectual
em cada discente da Educação de Jovens e Adultos, tendo como principal figura participativa e
promotora, o professor.
Assim Freire defende uma renovação na educação do Brasil que fosse capaz de promover a
emancipação intelectual do sujeito.
“Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura,
que fosse uma introdução a essa democratização. Numa alfabetização que, por isso
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mesmo, tivesse no homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter
mesmo paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o conteúdo
que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito. Na verdade, somente com
muita paciência é possível tolerar, após durezas de um dia de trabalho ou de um dia sem
‘trabalho', lições que falam de ASA ‐ ‘Pedro viu a ASA' ‐ ‘A asa é da ave'. Lições que falam
de Evas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas Evas e nunca comeram uvas.
‘Eva viu a uva'. Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz
de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que o homem, porque
não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade,
característica dos estados de procura, de invenção e reivindicação” (FREIRE, 2005, p.
112).

Segundo o autor a educação só poderia proporcionar no indivíduo um processo de mudança
de conscientização, quando o mesmo tenha a noção da sua capacidade de formador de suas
próprias opiniões (FREIRE, 2002). Promover o rápido desenvolvimento do educando, estimulando
sua libertação dos paradigmas sócias e econômicos e promovendo uma formação participativa, é
a única forma de crescimento qualitativo na educação do Brasil, principalmente na Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
CONCLUSÃO
Concluímos que a EJA tem desde a sua origem, com os Jesuítas, passado por dificuldades
organizacionais e pedagógicas que transcenderam os séculos e persistem até os dias atuais.
Apesar dos avanços, observamos ao longo do tempo as instituições educacionais e na
qualificação por parte de alguns docentes, ou seja, a Educação de Jovens e Adultos têm muito
que melhorar e para que isso acontecer é necessário que haja uma educação libertadora, onde
seja capaz de transformar o ambiente em que esse educando está inserido. Com isso temos
como base as obras do eterno educador Paulo Freire.
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RESUMO
Uma das práticas pedagógicas que possam ser usadas,
como forma de difusão do conhecimento, que venha
despertar o interesse, a motivação e a curiosidade do
aluno são os jogos didáticos. Com objetivo de intervir
nos métodos tradicionais de ensino em uma escola de
Caxias, Maranhão, foi aplicado durante as aulas do 7º
Ano B, uma atividade lúdica. O qual se observou que as
crianças submetidas a essa experiência apresentaram
progressos quanto ao desempenho e conhecimento
acerca do que foi trabalhado em sala de aula, o jogo

serviu como uma atividade que desencadeasse um
raciocínio que leve a compreender a proposta inicial do
que foi proposto. Então ficou latente que a inserção de
jogos didáticos como uma proposta de motivação para
aulas de Ciências, tende a ser um alicerce positivo para o
docente neste nível escolar, visto que, proporciona a
dinamização do aprendizado, como também facilita a
relação discente‐conteúdo sendo um dos objetivos
principais para formação e desempenho dos educandos.

PALAVRAS‐CHAVE: lúdico, caça‐palavras, palavras cruzadas.

A DIFFERENT RIDE: THE USE OF APPEAL RECREATION AS TEACHING FOR TEACHING LEARNING
PROCESS IN SCIENCE CLASSES
ABSTRACT
One of the pedagogical practices that can be used as a
means of disseminating knowledge which will arouse the
interest , motivation and curiosity of the student are
educational games . Aiming to intervene in traditional
teaching methods in a school of Caxias , Maranhão , was
applied during the classes of Year 7 B , a playful activity.
Which is observed that children undergo this experience
showed progress on performance and knowledge of what
was working in the classroom , the game served as an

activity that would trigger an argument that leads to
understanding of what was proposed initial proposal. So
it was underlying the inclusion of educational games as a
proposed motivation for science classes , tends to be a
positive foundation for teaching this grade level ,
whereas , provides the stimulation of learning , but also
facilitates student - content relationship being one of the
main goals for training and performance of students .

KEY‐WORDS: playful, word searches, crosswords.
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UM PASSEIO DIFERENTE: A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS AULAS DE CIÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Ensinar ciências nas séries iniciais não é uma tarefa difícil. Ao contrário, pode ser simples
e a chave está na mão do professor (Santos 2011). As práticas pedagógicas inovadoras e a
adoção de novas tecnologias têm contribuído para o processo de ensino‐aprendizagem em
Ciências uma vez que estas técnicas são consideradas um veículo de estímulo ao aprendizado do
aluno em sala de aula.
Uma das práticas pedagógicas que possam ser usadas, como forma de difusão do
conhecimento, que venha despertar o interesse, a motivação e a curiosidade do aluno são os
jogos didáticos, pois tornam o ambiente de sala de aula mais dinâmico e eficiente, onde através
da ação lúdica possa‐se conduzir a aquisição de informações de um conteúdo didático específico.
Acredita‐se assim como Braga et Al., (2007) que os jogos podem contribuir para o
aprendizado dos alunos, sendo um ótimo recurso para este fim, uma vez que o método dinamiza
as aulas, contribuindo para a criatividade dos discentes, levando‐os ao conhecimento do que é
objetivado, quando usado corretamente.
É necessário à inovação com propostas pedagógicas que atuem como componentes
eficazes no processo de aprendizagem, por isso a utilização de jogos didáticos favorece a
compreensão do aluno acerca do conteúdo trabalhado pelo professor em sala de aula.
Os jogos didáticos utilizados nas aulas de Ciências devem ser adaptados ao conteúdo do
programa escolar e a faixa etária dos alunos, apresentando como um recurso didático
dinamizador para que se possam conseguir os resultados esperados.
Com objetivo de intervir nos métodos tradicionais de ensino da escola Joaquim Francisco
de Sousa, do Município de Caxias, Maranhão, o qual a utilização de recursos didáticos não é
evidente, será aplicado durante as aulas do 7º Ano B, jogos didáticos como: Caça Palavras e
Palavras Cruzadas, seguindo o plano escolar com os conteúdos: Reino das bactérias e Vírus, para
que os alunos tenham um melhor aprendizado.
Na observação diária em sala de aula percebeu‐se a distração dos alunos nas aulas de
Ciências somada as limitações da escola, tais como, a falta de estrutura e a carência de recursos
didáticos, tornando os docentes cada vez mais dependentes de livros didáticos, fatores estes que
comprometem a educação dos alunos. Com isso pode‐se inserir o lúdico como método de
aprendizado e que é de forma simples e dinamizadora para propiciar ao aluno um interesse pelo
conteúdo que fuja da obrigação de assimilação dos conteúdos propostos.
A pesquisa foi criada vista à necessidade do ensino de Ciências em sala de aula para atrair o
interesse dos alunos a fim de que os mesmos possam entrar em contato com os conteúdos
trabalhados de uma forma mais dinâmica utilizando os jogos didáticos. Uma vez que ajudará no
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desenvolvimento das capacidades de aprender e auxiliar na resolução de certas situações que,
por ventura possam surgir no seu dia‐a‐dia.
METODOLOGIA
A pesquisa de caráter quantitativo, realizada no último trimestre de 2013 configura‐se
como um projeto de intervenção, até onde os jogos didáticos influenciam o ensino e
aprendizagem de Ciências e como essa estratégia pode ser utilizada para interferir na realidade
vivenciada nas aulas desta disciplina da escola pesquisada. Para avaliação destes requisitos
utilizou‐se o método de abordagem, onde foi feito um levantamento bibliográfico desta
estratégia de ensino, o ponto de vista de alguns autores sobre a utilização dos jogos em sala de
aula e as concepções de métodos de ensino alternativos presentes nos Parâmetros e Orientações
Curriculares para o ensino de Ciências.
Em uma das visitas à escola, foi observado o comportamento de alunos e professores
durante uma aula, para tomar nota das condições de aplicabilidade dos jogos, tais como:
quantidade de grupos e alunos por grupos a serem formados, o perfil destes em sala de aula e a
necessidade de auxílio de colaboradores.
A proposta de divisão dos alunos em grupos tem como intuito criar uma maior interação
entre os discentes, visto que se comunga da premissa que o conhecimento pode ser constituído
em grupo. O uso desta tática em agrupar os alunos faz com que juntos eles possam constituir
uma aprendizagem mais elaborada acerca do conteúdo proposto. A partir da aula expositiva, dos
conteúdos Reino das bactérias e vírus, seguindo o plano escolar da disciplina, abordadas as
características, tais como a descoberta, reprodução, e doenças causadas por estes e aplicar o
jogo didático: Caça‐Palavras e Palavras Cruzadas, atividades que estimulem o aprendizado, assim
como despertar o interesse dos discentes. Para o desenvolvimento dos jogos a sala foi dividida
em seis grupos, formando grupos de três alunos visando à organização durante a atividade,
sendo que a professora estava presente no decorrer do jogo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Logo após o desenvolvimento das primeiras aulas, foi passado para os alunos, o jogo Caça
Palavras – Reino das Bactérias, referente às características e a descoberta, pôde‐se notar que de
início os alunos ficaram surpresos pela metodologia, demorando a acreditar na proposta
metodológica de ensino, e logo em seguida foi aplicado o segundo jogo, palavras cruzadas,
referente às doenças causadas por Vírus. As questões apresentadas nos testes visavam analisar o
aprendizado dos estudantes sobre os conteúdos enfatizando questões morfológicas, bem como,
características gerais, assim como as doenças causadas por esses. Para Piaget (1978) a atividade
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lúdica humana contribui para o desenvolvimento porque propicia a descentração do indivíduo, a
aquisição de regras, a expressão do imaginário e a apropriação do conhecimento.
A utilização dos jogos didáticos durante a aula favoreceu o aprendizado. Um dos alunos
afirma que: “É estranho acontecer isso em sala de aula, mas aprendi muitas coisas”. Outro aluno
revela que: “A professora não faz isso nas aulas delas, seria uma ótima forma de eu aprender”. A
capacidade com a qual o aluno é impulsionado a aprender usando o jogo didático, justifica sua
utilização como recurso pedagógico, fazendo o aluno como sujeito ativo no processo de
aprendizagem, levando‐o a descontração, tornando as aulas mais interessantes e menos
monótonas. (ZANON, GUERREIRO E OLIVEIRA, 2008).
Já que esse método de ensino era uma novidade para os sujeitos da pesquisa que antes só
tinham conhecimentos dos métodos tradicionalistas torna‐se evidente que a introdução desse
método nas aulas de Ciências, ao quebrar as barreiras do estranhamento inicial, se torna um
ambiente propício ao desenvolvimento de competências e potencialidades.
O estímulo é uma ação que deve ser elencada como um ponto pelo professor para que o
desenvolvimento e também o envolvimento dos alunos na sala de aula possam galgar níveis de
maior aproveitamento. Desse modo, notamos pelas falas dos alunos que a atividade com
recursos didáticos fora o livro utilizado em sala de aula tiveram ótima receptividade. Observou‐se
que, as crianças submetidas a essa experiência apresentaram progressos quanto ao desempenho
no conteúdo em questão.
Como afirmam Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), o processo de aprendizagem com a
utilização de jogos didáticos somente são considerados educativos a medida que as habilidades
cognitivas forem desenvolvidas juntamente com a resolução de problemas, percepção,
raciocínio, criatividade, dentre outras habilidades, desde que haja o planejamento do que será
aplicado, para que se possam atingir os objetivos propostos.
Neste ínterim é válido ressaltar que a inserção da ação lúdica no cotidiano das aulas de
Ciências influencia em nova dinâmica ao que diz respeito ao processo de aprendizagem dos
alunos, mostrando por sua vez, ação positiva para a construção do saber dos mesmos. Outro
elemento que foi possível observar durante a aplicação da pesquisa é a possibilidade de chamar
atenção dos docentes quanto à motivação dos discentes ao terem a inserção dos jogos didáticos
para fomentar a construção do saber acerca dos conteúdos trabalhados.
CONCLUSÃO
Mediante o que foi observado com a realização da pesquisa em questão, ficou latente que
a inserção de jogos didáticos como Caça Palavras e Palavras Cruzadas como uma proposta de
motivação para aulas de Ciências, tende a ser um alicerce positivo para o docente neste nível
escolar, visto que, além deste aspecto pode‐se apontar o ganho em termos de aprendizagem
qualitativos, pois os alunos conseguem assimilar com mais facilidade os conteúdos trabalhados e
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questões propostas pelo professor em sala de aula. O jogo serviu como uma atividade que
desencadeasse um raciocínio que o levasse a compreender a proposta inicial do conhecimento,
isto é, as habilidades e competências iniciais propostas na aula.
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RESUMO
Este escrito aborda a temática “Gênero e Mundo do
Trabalho” no contexto societário recente, tendo como
recorte de investigação a área da Mineração, a partir
dos dados obtidos por meio de uma pesquisa na qual se
buscou desvelar as atuais condições de ingresso da
população feminina no campo da mineração. Desse
modo, esse estudo apresenta os resultados de um
estudo investigativo sobre o trabalho da mulher na área
da mineração. O estudo tem por base bibliográfica
clássicos como Marx e Engels, bem como da leitura de
autores especialistas na atualidade sobre o tema
proposto, como Nogueira (2004), Hirata (2002), Alves

(2007). Além deste referencial teórico, para uma melhor
análise, fora utilizado o método de aplicação de
questionário às estudantes do Instituto Federal da
Paraíba prestes a ingressar ao mercado de trabalho,
buscando traçar o perfil profissional e perspectivo das
mesmas. As conclusões deste estudo apontam que
ainda há forte influência do machismo no mercado de
trabalho do Brasil, especialmente no mercado foco do
estudo: mineração. Por fim, o estudo apresenta‐se como
diferencial, tendo em vista a escassez de pesquisas
acerca desse tema, podendo servir como suporte para
investigações futuras.

PALAVRAS‐CHAVE: mulher, mineração, trabalho, gênero, indústria.

ANALYSIS OF PERSPECTIVE OF INCLUSION OF WOMEN STUDENTS LEVEL TECHNICIAN IFPB IN
EMPLOYMENT OF MINING – CAMPINA GRANDE, PB

ABSTRACT
This writing addresses the theme " Gender and the
World of Work " in the latest corporate context, and the
crop research area of mining from data collected
through a survey which aimed to unveil the current
conditions of entry of the female population in the field
of mining. Thus , this study presents the results of an
investigative study on women's work in the area of
mining. The study is based literature classics such as
Marx and Engels , as well as reading expert authors
today on the theme , as Nogueira (2004 ) , Hirata (2002 )
, Alves (2007 ) . In addition to this theoretical framework

, for further analysis , the method had been used a
questionnaire to students at the Federal Institute of
Paraíba about to enter the labor market , in order to
describe the professional profile and the same
perspectival . The findings of this study indicate that
there is still strong influence of sexism in the labor
market in Brazil , particularly in the market focus of the
study : mining . Finally , the study presents a differential
, in view of the paucity of research on this topic , serving
as
support
for
future
investigations
.

KEY‐WORDS: woman, mining, job, work, industry.
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ANÁLISE DA PERSPECTIVA DE INSERÇÃO DE ESTUDANTES MULHERES DO NÍVEL TÉCNICO DO
IFPB NO MERCADO DE TRABALHO DA MINERAÇÃO – EM CAMPINA GRANDE‐PB
1. INTRODUÇÃO
Este escrito aborda a temática “Gênero e Mundo do Trabalho” no contexto societário
recente, tendo como recorte de investigação a área da Mineração, a partir dos dados obtidos por
meio de uma pesquisa na qual se buscou desvelar as atuais condições de ingresso da população
feminina no campo da mineração. O estudo foi realizado com alunas concludentes do último ano
do Curso de Mineração, na modalidade Ensino Médio Integrado ao Técnico, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus Campina Grande, com o apoio do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no Ensino Médio.
O objetivo do referido estudo foi identificar como vem acontecendo a incorporação
feminina nesse campo da indústria, considerando as diferenças e especificidades que envolvem
as questões de gênero nesse âmbito. O interesse por investigar essa problemática decorre do
fato de se verificar em algumas empresas existentes na região da Paraíba, especificamente na
cidade de Campina Grande, situações distintas concernentes às relações de trabalho quanto à
condição de gênero, bem como no que se refere as condições de trabalho, como é o caso da
diferença de condições oferecidas por empresas no Estado da Paraíba do ramo de rochas
ornamentais – granitos e mármores – que dispõem de uma estrutura bem mais ampla aos seus
trabalhadores, oferecendo boas condições de trabalho, segurança, saúde e higiene aos mesmos,
diferentemente das cooperativas de extração de caulim, onde apresentam‐se condições de
precarização extrema do trabalho.
É fato que na sociedade atual vivencia‐se uma crescente presença feminina na
participação social, no mercado de trabalho e em ocupações antes consideradas reduto
masculino. Tais mudanças se deram, em parte, pelas transformações ocorridas no mundo da
produção, desencadeadas a partir da revolução industrial que, além de novos valores e novas
formas de produção, traz a inserção da mulher na esfera sócio‐econômica. Nesse contexto
podemos afirmar que muitas são as dificuldades quotidianamente enfrentadas pelas mulheres,
com destaque para a discriminação e o preconceito de diversas ordens.
Partindo de tais considerações é intenção deste ensaio trazer a tona elementos que
possam auxiliar no desvelamento de uma realidade construída historicamente, analisando o
processo de inserção da figura feminina na esfera produtiva, notadamente no campo da
mineração, em face das atuais condições de trabalho feminino na sociedade contemporânea.
É oportuno enfatizar a compreensão crítica que orienta as análises desse estudo, uma vez
que reconhecemos que as lutas e conquistas trabalhistas devem ocorrer no âmbito da totalidade
e que a classe trabalhadora compõe‐se como universo de explorados, sejam estes homens ou
mulheres. A luta nesse sentido é única, contudo, a inserção subalterna da mulher no mercado de
trabalho desvela um contexto diferenciado de exploração.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
No sentido de melhor esclarecer os aspectos referentes às motivações e fatores
condicionantes para decorrência do crescente fenômeno histórico de inserção feminina na esfera
produtiva, nosso referencial teórico se ancora nos estudos de Karl Marx (1983) e de estudiosos
das transformações no mundo do trabalho como Ricardo Antunes (1999) e Giovanni Alves
(2007).
Faz‐se oportuno salientar para este debate o fato de que a sociedade contemporânea
vivencia transformações abruptas que afetam de forma significativa a vida dos indivíduos, em
meio a uma crise social sem precedentes. As mudanças evidenciadas perpassam os diversos
âmbitos da atuação humana, sendo fortemente influenciadas por mutações no campo da esfera
da produção da existência humana, em consequência dos acelerados avanços da ciência e da
tecnologia. (ANTUNES, 2005).
No contexto societário recente observa‐se que as mudanças operadas na esfera produtiva
efetivam novas formas de contratação e de gestão da força de trabalho, exigindo uma constante
reestruturação do sistema produtivo. Em meio a esse cenário de mudanças no mundo da
produção destacamos a crescente inserção feminina no mundo do trabalho, mediante o contexto
de desemprego em grandes proporções e de precarização laboral. (ALVES, 2007).
Estudos da Fundação Carlos Chagas (2007) atentam para o vigor e a persistência do
crescimento do trabalho feminino nos últimos 30 anos no Brasil, com um acréscimo de 32
milhões de trabalhadoras. Esse crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho é
consequente de alguns fatores como o aumento da escolaridade, diminuição da taxa de
fecundidade, novas oportunidades oferecidas pelo mercado devido ao desenvolvimento
tecnológico e aos novos modelos de gestão da força do trabalho. Os estudos da Fundação
também mostram que a desigualdade de rendimentos ainda é traço persistente, seja qual for o
setor econômico que atuem.
Segundo Castilhos & Castro (2006) as mulheres sempre tiveram papel importante na
mineração, desde o período Neolítico (4000 a.C.), mas por ser tratado como um trabalho
tipicamente masculino, na memória coletivo a mulher não está presente nele. Portanto, na
mineração, a mulher se encontra em uma situação de quase completa invisibilidade.
Embora seja enfática a relevância da atividade industrial da mineração na base da
economia brasileira, representando cerca de 5% do Produto Interno Bruto – PIB, o trabalhador
do setor não vem sendo alvo de pesquisas e estudos. Esse déficit não se resume apenas à
mineração, mas representa situação atual de organização do modelo de exploração capitalista
que atribui características de desvalorização e substitutividade ao empregado. Por esse fator,
sentimos a necessidade de investir no tema, tendo em vista a escassez de estudos voltados às
relações de trabalho e gênero.
Feitas essas considerações teóricas iniciais, passamos a expor os aspectos metodológicos
de operacionalização da pesquisa em foco. Assim, no sentido de desvelar como vem ocorrendo a
inserção da mulher no mercado da mineração em Campina Grande na Paraíba, utilizamos para a
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coleta de dados do referido estudo, uma abordagem por meio de um questionário de pesquisa,
direcionado às alunas do Curso Técnico em Mineração do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia ‐ IFPB‐CG. O recorte feito para esse estudo contempla como sujeitos de nossa
pesquisa as alunas matriculadas e egressas, com base nos seguintes critérios, a saber: as alunas
matriculadas no último ano do curso de Mineração devem estar frequentando as aulas e as
alunas recém formadas nos últimos três anos (2010‐2012), haja vista o período de existência do
curso no Campus, ter a primeira turma de formandos em 2010. Esses constituem os critérios de
seleção dos sujeitos para colaborarem com a referida pesquisa na obtenção das informações
necessárias.
Esclarecemos que esse estudo se utiliza do recorte de gênero, excluindo os alunos
homens do curso e selecionando somente as mulheres, posto que nossa pesquisa enfoca a
realidade feminina no mundo do trabalho. Assim, buscando melhor conhecer a relação da
mulher com o mercado de trabalho da mineração, destacamos que a seleção das alunas e ex‐
alunas ocorreu mediante os seguintes critérios de inclusão: ser aluna do curso técnico de
mineração do último período ou ex‐aluna que tenha concluído no período entre os anos de 2010
e 2013; ser maior de idade e estar buscando uma oportunidade de emprego.
Para sistematizar o nosso estudo, selecionamos as alunas e ex‐alunas com base nos dados
fornecidos no próprio IFPB‐CG. Para tanto, utilizamos uma pesquisa de natureza qualitativa e
quantitativa, buscando avaliar o quadro temático pesquisado e gerando dados numéricos,
práticos e teóricos, com o intuito de perceber o fenômeno e identificar suas propriedades;
observar sequências testemunhos e contextos; dimensionar, classificar e selecionar; comparar;
fazer estudos de casos; elaborar gráficos e tabelas. Os dados foram coletados através de uma
pesquisa bibliográfica e da incursão no campo de pesquisa, por meio do contato com as alunas
do IFPB durante o segundo semestre do ano de 2013, quando na condição de bolsista e iniciação
científica vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e membro do Laboratório Marxista
de Pesquisas sobre Juventude e Trabalho (LAMPEJU), mantinha contato com o campo de
pesquisa. Assim, havendo um conhecimento superficial prévio decorrente das conversas
informais travadas do convívio com as alunas no ambiente acadêmico que fora conflitado com os
resultados experimentais, gerando uma teoria dedutiva resultante.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da aplicação de um questionário buscamos compreender as perspectivas e a
realidade da busca das mulheres por trabalho no campo da mineração e do exercício do mesmo
por estudantes em período de finalização ou já formadas no curso técnico em mineração do IFPB.
A partir das informações coletadas nesse questionário é possível constatar características
importantes da perspectiva dessas mulheres, no que tange aos seguintes aspectos: perfil das
entrevistadas, dificuldades na busca por trabalho, interesse pelo campo de atuação, perspectivas
futuras, percepção de preconceitos e enquadramento no mercado de trabalho.
Inicialmente, a partir da Tabela 1 exposta a seguir, pode‐se constatar o aumento
proporcional da participação feminina entre os formalmente empregados na mineração.
Esclarecendo melhor esse fenômeno, os dados abaixo mostram que em 2005 a participação
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feminina compreendia em aproximadamente 8,4%, enquanto a masculina abrangia 91,6%. Em
2006 esses percentuais sofreram modificações no tocante à inserção das mulheres nesse
mercado de trabalho passando para 9,7%, mantendo‐se a mesma taxa em 2007. Embora
representando um tímido avanço, verifica‐se que não houve retrocesso no processo de absorção
da força de trabalho feminino nesse campo.
Tabela 1 – Pessoas empregadas por gênero

Entre a totalidade dos estudantes concluintes do ano letivo de 2013 pode‐se verificar
haver um equilíbrio quanto a distribuição entre o número de homens e mulheres, sendo um
número de 26 alunos e 24 alunas matriculados. Desse total de mulheres, 18 delas se dispuseram
a contribuir com o estudo respondendo ao questionário proposto, o qual abordou temas como a
perspectiva de ingresso e permanência no mercado e trabalho e avaliações sobre o
comportamento do mercado frente a questões de trabalho e gênero.
Partindo dos dados coletados a partir das questões apresentadas nos questionários,
foram elaborados gráficos e esquematizações para facilitar a compreensão dos fenômenos
identificados e das características das entrevistadas, no sentido de traçar um perfil dessas
estudantes.

Quantidade de avaliações

7
6
5
1
2
3
4
5
Abstenções

4
3
2
1
0
1

2

3

4
Avaliações

5

Abstenções

Figura I ‐ Dificuldade de ingresso ao mercado de trabalho da mineração
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O Figura I representa a resposta das estudantes focalizadas para esta investigação sobre a
dificuldade de ingresso, ou de tentativa de ingresso, no mercado de trabalho da mineração. Na
questão pedia‐se que as estudantes graduassem as dificuldades que tiveram na tentativa de
ingresso ao mercado de trabalho da mineração, levando em consideração todos os fatores
condicionantes, fossem eles de ordem econômica como mercado ineficiente, falta de emprego
no mercado de trabalho do ramo independente de gênero, ou de ordem social como
preconceitos ou dificuldade do primeiro emprego.
Das 14 entrevistadas que responderam essa questão, cerca de 57% delas graduaram o
nível de dificuldade de ingresso na área de trabalho da mineração como nível 4 ou nível 5, os
últimos da escala pré‐estabelecida pelo questionário. Pode‐se, assim, identificar que as mesmas
tentam ingressar no mercado da mineração, não obtendo êxito em suas tentativas e ainda
conservando uma visão pessimista de possibilidades de emprego no ramo da mineração em suas
perspectivas.
Dentre as questões objetivas, os resultados obtidos por duas delas são contrastantes. As
perguntas abordavam o preconceito de gênero na mineração, solicitando que as mesmas
respondessem a partir das experiências por elas vivenciadas, retratando existir ou não
preconceito de gênero no ramo da mineração.
Preconceito na área da mineração

Preferência por homens

33,3%
sim

5,5%

não

sim
não

66,6%
94,5%
Figura III

Figura IV

Alguns questionamentos são levantados a partir da análise das duas figuras anteriores: se,
ao contratar um empregado, a empresa leva em consideração o seu gênero, não estaria ela
agindo de forma preconceituosa, atribuindo diferentes eficiências para gêneros distintos? Se sim,
porque, ainda que essa preferência seja identificada, as entrevistadas acreditam não haver
preconceito no ramo laboral da mineração?
De fato, é claro e evidente que o preconceito é culturalmente enraizado na sociedade e
que não são apenas os gestores e donos de empresas que conservam o pensamento de que
trabalhos braçais e ríspidos são direcionados a homens, as próprias mulheres e, ainda, grande
parte da população, pensam dessa forma. Esse fato é reproduzido nas respostas a essas duas
indagações levantadas pelo questionário. Ao afirmarem desconhecer o fato de haver preconceito
de gênero no mercado e, paralelamente, alegarem conhecer uma preferência pelo gênero
masculino, estas parecem reagir com certa aceitação, como se isso fosse algo natural. Assim, o
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fato de haver essa predileção por homens parece ser internalizado por elas, havendo uma
aceitação plácida ocasionada por esta imposição social. As alunas parecem sentir‐se coagidas
pela cultura disseminada de que essa é a ordem natural do mundo e que se espraia para o
ambiente de trabalho.
As alunas naturalizam a existência da preferência por homens, parecendo, por vezes,
concordarem com isso, como se houvesse uma real e concreta necessidade de trabalhadores
homens nesse ramo de trabalho. Elas negam de forma direta e afirmam de forma indireta a
existência desse preconceito, demonstrando certa naturalidade a qual costumes machistas e
preconceituosos estão inseridos nessa sociedade de origem cristã e patriarcal.
4. CONCLUSÃO
Na sociedade atual percebe‐se uma cada vez mais crescente presença feminina na
participação social, no mercado de trabalho e um agravante processo de precarização do
trabalho, como afirma Antunes, “mais de um bilhão de homens e mulheres padecem as
vicissitudes da precarização do trabalho, dos quais centenas de milhões tem seu cotidiano
moldado pelo desemprego estrutural” (1999, p.13).
Observamos, portanto, que o papel desempenhado pela mulher na sociedade atual ainda
é marcado pela “luta” em busca da igualdade de direitos, que é histórica, bem como pela
condição de submissão ao gênero masculino em diversos aspectos, notadamente no mundo da
produção, em um contexto social caracterizado por discriminações, sobretudo no que concerne a
vinculação trabalho e gênero na sociedade contemporânea.
A partir das verificações realizadas ao longo dessa pesquisa, é possível enxergar sobre
diversas óticas a subjugação da mulher no campo econômico e no exercício do trabalho, ainda
existindo preconceitos milenares acerca da sua habilidade profissional e capacidade intelectual
de desenvolver determinadas tarefas. O mesmo é bastante observado no campo de atuação da
mineração, que possui baixa presença feminina entre seus trabalhadores e poucas oportunidades
para as mesmas.
A subjugação feminina por uma sociedade patriarcal e machista não é uma lenda, falácia e
nem ficou nas páginas dos livros de história. A opressão machista sobre as mulheres ainda é
constante no convívio social, seja com imposições morais, tabus, preconceito de gênero,
diferenciação salarial, violência doméstica, etc.Tendo em vista a importância desse estudo e os
dados alarmantes por ele constatados, cabe a nós, como indivíduos com papel de socializadores,
o primeiro passo para o fim da sobreposição machista da sociedade sobre as mulheres, sejam
com lutas no campo social, político e econômico ou com mudanças em nossos próprios meios de
convívio e interação.
Na atualidade, a maioria das mulheres trabalhadoras, particularmente as que pertencem
aos estratos menos favorecidos da sociedade, se encontram em estados de privação material
classificados tanto em padrões quantitativos quanto qualitativos, determinados também por
condições sócio‐históricas específicas, em particular, a condição de submissão cultural, social e
econômica do feminino.
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Portanto, podemos constatar que as precárias condições de trabalho, os baixos salários
vêm atingindo muito mais as mulheres trabalhadoras e contribuindo de forma significativa para
acentuar as relações de gênero. Ao analisarmos como se efetivam as contratações desse
segmento no campo da mineração, este quadro nos revela um panorama de condições
subumanas de trabalho, perversas normas de disciplinas, além de salários degradantes. Fatos
como estes, são perfeitamente comprovados quando evidenciamos que muitas mulheres no
intuito de manterem seus empregos sujeitam‐se a exercer suas funções em extensas horas de
trabalho e em condições desfavoráveis que revelam uma total destituição de direitos e garantias.
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RESUMO
Este artigo apresenta o resultado final do projeto de
pesquisa: A influência da cibercultura no desempenho
escolar dos estudantes do IFS campus Glória, do
Programa Institucional de Apoio à Pesquisa ao Técnico‐
Administrativo da Educação – PPTAE/ IFS, ano de
2013. Adotando a premissa da mudança paradigmática
dos processos do conhecimento, elege‐se a emergência
do fenômeno cibercultura para fins investigativos.
Utilizando‐se da pesquisa qualitativa este trabalho se
desenvolve em duas fases, a primeira com a revisão
bibliográfica e documental e a segunda fase com o

levantamento e tratamento das informações coletadas,
a t r a v é s d a t é c n i c a d e questionários individuais. O
objeto de estudo centra‐se na utilização dos ambientes
em rede da internet. O objetivo principal da pesquisa é
analisar os aspectos que podem influenciar a dinâmica
escolar e o perfil cognitivo estudantil diante do uso dos
ciberespaços favorecidos pelos ambientes da rede web
na difusão e propagação da cibercultura.

PALAVRAS‐CHAVE: Cibercultura, Ciberespaço, Educação Técnica Profissional, Ensino, Aprendizagem.

THE CYBERCULTURE AND SCHOOL PERFORMANCE FROM THE LOOK OF STUDENTABSTRACT
ABSTRACT
This paper presents the final results of the
research project: The influence of cyberculture in the
academic performance of students of IFS campus Glory,
Institutional and Administrative Technical Education
Program to Support Research ‐ PPTAE / IFS, 2013.
Adopting the premise the paradigm shift of knowledge
processes, elects the emergence of cyberculture
phenomenon for investigative purposes. Utilizing
qualitative research this work develops in two phases,
the first with the bibliographic and documentary review

and the second phase with the gathering and processing
of information collected through the technique of
individual questionnaires. The object of study focuses on
the use of internet network environments. The main
objective of the research is to analyze the aspects that
can influence the school dynamics and student cognitive
profile on the use of cyberspace favored by the web
network environments in the dissemination and
propagation
of
cyberculture.

KEY‐WORDS: Cyberculture, Cyberspace, Vocational Technical Education, Teaching, Learning.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

A CIBERCULTURA E O DESEMPENHO ESCOLAR A PARTIR DO OLHAR DO ESTUDANTE
INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta o resultado final do projeto de pesquisa intitulado: A influência da
cibercultura no desempenho escolar dos estudantes do IFS campus Glória, do Programa
Institucional de Apoio à Pesquisa ao Técnico‐Administrativo da Educação ‐ PPTAE, ano de 2013,
aprovado e financiado pela Pró‐Reitoria de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.
O projeto tem como objetivo geral analisar como a cibercultura tem influenciado o
desempenho dos estudantes da educação técnica profissional no Alto Sertão sergipano. Para
tanto realiza‐se uma investigação, a partir do olhar do próprio estudante, acerca da utilização
dos ambientes da rede internet em seus processos formativos escolares. A pesquisa levanta
dados sobre a influência dessa cibercultura na dinâmica escolar e busca delinear um perfil
cognitivo dos estudantes do curso técnico em Alimentos do IFS/Glória.
Com a emergência da sociedade da informação1, acelerada pela revolução tecnológica,
sobretudo, a criação e o intenso crescimento da internet; as transformações das relações
com o saber; a modificação do espaço e tempo pela fluidez, desmaterialização e velocidade.
O processo do conhecimento passa por uma mudança paradigmática, onde alguns teóricos
estudam a emergência de um outro fenômeno a cibercultura, definida por Pierre Lévy como:
“[...] conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.”
(1999, p. 17)
Associados a esse movimento, este trabalho considera, também, a premissa dos
Institutos Federais no compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador,
visando à apropriação significativa do conhecimento e a superação de dicotomias entre ciência
/tecnologia e entre teoria/prática, bem como a superação da visão compartimentada de
saberes. Esta investigação, portanto, apresenta resultados sobre uma possível mudança no
paradigma escolar e cognitivo da sociedade sergipana, mais especificamente gloriense, que
vem ao encontro da proposta de ampliação da formação do estudante.
A inquietação dos pesquisadores surge da curiosidade sobre a utilização significativa
dos ambientes web pelos alunos IFS/Glória, onde os estudantes do curso técnico em Alimentos
(grupo escolhido para desenvolvimento da pesquisa) se destacam no uso dos ambientes
virtuais da internet, segundo os registros no serviço de acompanhamento pedagógico e
Conselho de Classe. Também considera‐se, para efeito da investigação, depoimentos de
professores e familiares sobre o mau uso das tecnologias digitais pelos estudantes,
dificultando o processo ensino/aprendizagem.
O resultado da pesquisa traz a percepção dos alunos sobre eles próprios; sobre os
docentes e sobre a instituição, no que tange à cibercultura, mais especificamente sobre a
utilização das redes em ambientes web para o desenvolvimento da aprendizagem. Diante das
análises realizadas pelos alunos é possível extrair algumas considerações que podem colaborar
com o melhor desempenho da comunidade escolar como um todo e, talvez a partir deste
1

Utiliza-se aqui a expressão “sociedade da informação” por ser tema recorrente de várias construções teóricas, inclusive do autor Pierre Lévy, cujos
conceitos teóricos balizaram este trabalho. O que não significa que os autores não tenham considerações críticas acerca do conceito que escamoteia
interesses econômicos e políticos.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

trabalho, criar possibilidades de discussão sobre métodos, procedimentos e instrumentos para
melhor usufruir da cibercultura na realidade da escolas.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa de natureza qualitativa desenvolve‐se em duas fases, no primeiro momento
realiza‐se a revisão bibliográfica e organização do referencial teórico. A segunda fase acontece
com o levantamento e tratamento das informações coletadas por meio da utilização de
questionários individuais sobre a utilização dos ambientes em rede da internet sob os
aspectos: forma de acesso, tempo de permanência, principais finalidades de uso e ambientes
mais acessados. São distribuídos vinte e dois questionários, quantidade referente ao número
de alunos da turma de Alimentos e recebidos dezenove questionários respondidos, número
correspondente a 86,37% da turma entrevistada.
O questionário, antes de ser aplicado ao público alvo, passa por um pré‐teste com
estudantes de outra instituição. Isso favorece a correção e aperfeiçoamento de questões com
consignas pouco claras. A trinta e oito questão do questionário divide‐se em perguntas
objetivas e perguntas abertas, sendo que estas últimas permitem maior liberdade de
expressão. Diante da extensão dos questionários aplicados, observa‐se elementos suficientes
para tecer uma discussão acerca da proposição de pesquisa, fato que influencia na decisão de
desistência da terceira e última fase que seria o Grupo Focal.
As análises realizadas dão origem às seguintes categorias: Perfil dos estudantes; perfil
dos cibernautas; Acesso à internet e desempenho escolar; docentes e instituição. Após
classificação e organização dos dados, segue‐se com o entrelaçamento dos achados da
pesquisa com a discussão teórica realizada na primeira fase. Neste momento procura‐se
realizar confrontamentos e buscas de relações para as interpretações realizadas.
É importante destacar que algumas questões utilizadas são de múltipla escolha, por
isso em alguns tópicos se percebe que os valores ultrapassam a cem por cento, o que significa
que os estudantes podem ter optado por mais de uma resposta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil dos estudantes
A média de idade é de 21,5 anos, a mediana estatística está em dezenove anos. São
estudantes que já concluíram o ensino médio formal, hoje cursando o ensino profissional Técnico
em Alimentos na forma subsequente, no IFS‐ campus Glória/SE. Apesar de a maioria dos
estudantes estar na maioridade, verifica‐se que 78,9% deles não desenvolvem nenhuma
atividade profissional, ou seja, a escola e suas atividades, provavelmente, ocupam a maior parte
de suas rotinas diárias.
Quanto ao perfil socioeconômico, os estudantes responderam: 68,4% pertencem a
famílias com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos, enquanto 31% apontam uma renda
familiar menor que um salário mínimo. Apesar da baixa renda apresentada, dentre esses mesmos
entrevistados, 73,7% afirmam possuir computador em casa, sendo que 78,9% revelam possuir,
também, acesso à internet.
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Perfil dos cibernautas
Aqui adota‐se o conceito de cibernauta como o usuário do ciberespaço, este definido por
Lúcia Santaella como: “[...] sistema de comunicação eletrônica global que reúne humanos e
computadores em uma relação simbiótica que cresce exponencialmente graças à comunicação
interativa.” (2007, p. 45)
É importante registrar que quase todos os estudantes entrevistados são nativos digitais2 e
veem as tecnologias e suas ferramentas como algo indispensável em suas vidas. Uma evidência
disto é o fato de 89,5% deles terem realizado algum curso ou capacitação na área.
Quando perguntados sobre os instrumentos com os quais acessam a internet, o notebook
é o equipamento mais popular, atendendo a mais da metade da população, o PC e o celular
mantêm percentuais aproximados, cerca de 47%. Ainda sobre acesso, destaca‐se que a grande
maioria (68,4%) acessa os ambientes virtuais possibilitados na internet em sua própria casa, mas
também é válido destacar que 21,2% ainda frequentam as lan house e outros 15,9% acessam a
internet em locais públicos. Este último dado aponta uma certa deficiência na prestação de
serviços públicos em internet, principalmente ao se comparar com o número elevado de acesso
doméstico apresentado.
Quando questionados sobre a frequência (periodicidade) com que acessam a internet, a
pesquisa aponta que 68,4% dos entrevistados acessam os ambientes web todos os dias e aqueles
que têm menor acesso (31,6%), o faz em mais de um dia na semana. Em meio a alta
periodicidade de acesso, a principal motivação apontada é o estudo/pesquisa escolar, ocupando
o primeiro lugar dos outros seis do ranking, segue‐se com: notícias/informação (2º lugar);
jogos/diversão (3º lugar); trabalho/profissão (4º lugar); compras/pagamentos (5º lugar);
relacionamentos (6º lugar) e manutenção de site/blog (7º lugar). Este tópico chama atenção por
não revelar os relacionamentos e diversão como motivação principal dos estudantes, apontados
por professores, familiares e os próprios estudantes na dinâmica escolar diária. Nesse aspecto
vale o questionamento, será que os estudantes consideram as redes sociais para responder essa
questão? Ou será que pelo fato de a pesquisa se desenvolver na instituição escolar surgem
respostas priorizando os estudos? Talvez essas considerações apontem para a necessidade de
outras pesquisas mais específicas.
Quanto ao tempo de permanência on line na internet, mais de 40% permanecem entre 1
e 2 horas diárias e quase 16% ficam menos de uma hora diária. Quanto à utilização, pelo menos
uma vez na semana, 63,2% dos usuários utilizam os ambientes da internet como ferramentas de
suporte à aprendizagem escolar; 15,8% indica participar de algum grupo ou lista de discussão e
outros dois itens empatam em 10,5%, são eles: realizar algum curso à distância e procurar
contatos profissionais.
Também são investigadas as principais atividades já desenvolvidas através dos ambientes
da internet. Nesta questão, o acesso a notícias/informações e o assistir vídeos on line atingem o
mesmo percentual de 84,2%; enquanto 52,6% apontam o tópico baixar vídeos/filmes, seguido de
31,6% com a leitura de blogs; 21,5% com a administração de blog, comunidade ou página e
15,8% responderam outras atividades diversificadas.

2

Nativos digitais‐ terminologia utilizada para aqueles que nasceram em plena revolução tecnológica e microeletrônica, no Brasil a grande
expansão deu‐se na década de 1990.
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Ainda se tratando de atividades desenvolvidas em ambientes na rede web, os estudantes
enumeram de acordo com o grau de importância, as atividades que utilizam a fim de promover
seu desenvolvimento educacional. Nesta questão ganha destaque os downloads de
artigos/revistas científicas ou periódicos com um percentual de 89,5%. Outra atividade que tem
resultado semelhante é baixar vídeos/filmes, alcançando 84,2%. O que chama atenção neste
tópico é a utilização de blogs como fonte de informação, cerca de 52,6%. Talvez esse resultado
aponte para uma maior atenção por parte de professores e equipe técnica, sobre
desenvolvimento de pesquisas científicas.
Quando questionados sobre os meios de comunicação acessados pela internet que
costumam utilizar, ao menos uma vez na semana, os tópicos: ouvir músicas/rádio (78,9%) e
assistir TV aberta (63,2%) atingem os maiores índices, enquanto os índices de leituras de jornais
(31,6%) e leitura de revistas (42,1%). É interessante observar que, a despeito da “febre” brasileira
da rede social Facebook, apenas um aluno citou utilizá‐lo como meio de comunicação e um outro
estudante respondeu acessar as redes sociais sem denominá‐las. Vale o questionamento, será
que os estudantes não consideram o Facebook como um meio de comunicação? Ou será que não
mencionar a utilização do facebook pode caracterizar um perfil de estudante esperado pela
escola?
Acesso à internet e desempenho escolar
A revolução tecnológica e a mudança de paradigma sobre o pensar humano, segundo
Pierre Lévy (1999) é análogo ao processo do hipertexto, onde destaca‐se a quebra da linearidade
da escrita e a exploração de múltiplos sentidos, visuais, sonoros, enfim, hipermidiáticos. A ideia
do hipertexto é a de uma conexão entre nós que ocorre a partir de links, cada link dá acesso a um
outro nó ligado a outros tantos que formam uma rede. Essas interconexões não têm início ou
fim, levam sempre a outro espaço ou outra informação. Aqui cabe a análise sobre essa nova
forma de pensar, conectado.
Sobre a utilização da internet para a realização de pesquisas escolares, mais de 90% dos
estudantes dizem utilizá‐la para este fim. O que destaca‐se nesse tópico é o site do google ser
disparado a ferramenta mais utilizada, sendo que apenas três alunos indicam as ferramentas:
Brasil escola, Google acadêmico e plataforma CAPES como sites para pesquisa. Vale lembrar que
o único estudante que indicou a CAPES, participa da iniciação científica. Para a reflexão deste
tópico levanta‐se um questionamento ao realizar‐se uma comparação com uma das questões
que se refere a eleição das atividades desenvolvidas nos ambientes em rede web. Neste caso, a
atividade que fica em primeiro lugar para os estudantes é o download de artigos/revistas ou
periódicos científicos, com quase 90% de adeptos. Se quase a totalidade dos alunos indica que a
atividade que mais utiliza para seu desenvolvimento educacional é o download de material
científico, porque neste tópico apenas um aluno cita a plataforma CAPES e outro aluno cita o
Google acadêmico? Qual a fonte dos artigos científicos, serão de fato científicos? Esse tópico
destaca a necessidade de se analisar as fontes e saber se são “confiáveis”3 para pesquisa, já que o
site do Google direciona para quaisquer sites, desde blogs até universidades.
3
O termo confiáveis refere‐se aos sites de “boa procedência”, quer dizer, universidades, organizações, bibliotecas públicas, plataformas de
pesquisa, que desenvolvam trabalhos científicos. Isso não quer dizer que por esse motivo suas publicações serão utilizadas às cegas, porque em
pesquisa toda fonte deve ser questionada.
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Quanto à atitude de consultar os ambientes em rede web para realizar pesquisas, mais da
metade (68,4%) indica que o fez por iniciativa própria, enquanto 47,4% apontam o professor
como agente motivador. O interessante de se observar é que, quase metade da turma indica o
professor como figura motivadora da pesquisa nos ambientes da internet e ainda assim, a
questão anterior aponta o Google como site mais importante para os estudantes. Este pode ser
um ponto que denota maior atenção para a figura dos docentes, principalmente levar em
consideração se está havendo divulgação efetiva das plataformas científicas.
Mais da metade dos estudantes se considera preparada para utilizar os ambientes da rede
internet como ferramenta e conteúdo de pesquisa. É possível observar, contudo, que apesar de
classificar seus desempenhos como satisfatórios, o site Wikipédia ainda tem a confiança de
muitos estudantes, 41,2% deles afirmam isso. Enquanto cerca de oitenta por cento dos
estudantes indicam utilizar ou já ter utilizado o site como fonte de pesquisa, apenas um aluno
indica em questão anterior, o nome do Wikipédia como site para pesquisas. Neste caso pode‐se
depreender que muitos estudantes, apesar de saberem não dever confiar no Wikipédia, ainda
assim, utilizam para realizar pesquisas escolares
Também foi solicitado que os estudantes enumerassem, de acordo com o grau de
importância, os serviços on line que possuem. O destaque vai para o facebook que ocupa o
primeiro lugar, seguido pelo youtube. Esse foi um resultado, de certa forma esperado, ao levar
em consideração o senso comum estabelecido entre os jovens. Outros dois serviços on line
utilizados pelos estudantes que não fazem parte da lista apresentada no questionário são
acrescentados: whatsApp e instagram, neste tópico apenas um aluno revelou não possuir
nenhum tipo de serviço on line.
Em outra questão é solicitado que os estudantes apontem a frequência com que acessa
seus principais serviços on line. O resultado revela que mais da metade dos jovens acessa o
facebook de 7 a 5 dias na semana, praticamente diariamente. Talvez esse dado traga um indício
sobre a necessidade de se explorar mais esse ambiente e/ou ferramenta.
Também é solicitado aos alunos que avaliem como veem a própria utilização dos
ambientes em rede web na perspectiva da construção de conhecimento, bem como é solicitado
aos estudantes que avaliem o estímulo dado pelos professores e instituição para que se utilize
dos espaços e conteúdos da internet na produção de conhecimentos. Sobre o primeiro tópico,
mais da metade dos entrevistados (52,6%) considera que os estudantes do IFS/ Glória utilizam os
ambientes em rede web de forma satisfatória. Assim como, consideram satisfatório o estímulo
dado pelos professores para que os alunos produzam conhecimento a partir de informações
acessadas em ambientes virtuais da web.
Quando questionados sobre a influência dos ambientes acessados nas redes da internet
sobre os comportamentos deles, mais da metade dos estudantes avalia que a influência não é
nem negativa, nem positiva. Essa resposta pode estar indicando a naturalidade com que os
jovens encaram a revolução tecnológica, até porque todos eles são nativos digitais. Parece
evidenciar que eles já incorporam a dinâmica dos ambientes virtuais em suas vidas diárias,
dificultando assim, a possibilidade de afastar‐se dessa realidade e fazer uma análise mais crítica,
no sentido de realizar uma consideração da vida e da cultura escolar sem a existência de todo
esse aparato tecnológico atual. Essa é uma consideração que parece coadunar com o
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pensamento de Pierre Lévy (1999) quando aborda as mudanças sociotécnicas e as influências no
pensamento humano.
Ao analisar as respostas dos jovens para o questionamento sobre a possibilidade de existir
uma cultura específica disseminada pela internet, a grande maioria (89,5%) afirma que não
acredita nesta possibilidade. Um dos entrevistados faz uma consideração interessante ao afirmar
que os ambientes em rede web são um mundo paralelo e não real. À esta análise caberiam
longas discussões, os ambientes virtuais não são reais? Então quando se está navegando, não se
está na realidade?
Em outra questão, quando são solicitados a avaliarem a utilização de informações e
conteúdos através da internet na relação com o desempenho escolar, os estudantes em sua
grande maioria, apontam que isso tem prejudicado a atenção e concentração em sala de aula.
Parece que a consideração refere‐se à utilização de aparelhos do tipo smartphones. Mesmo o
questionário tendo passado pelo pré‐teste, o resultado desta questão pode ter ficado
tendencioso por conta do caráter dúbio da consigna, o que, provavelmente, impede um maior
aproveitamento sobre a verdadeira intenção da pergunta. Ressalta‐se, porém, o caráter
proibitivo por parte dos próprios alunos acerca da utilização de aparelhos smartphones durante
as aulas, que segundo eles, na maioria das vezes são utilizados para acessar redes sociais.
Em seguida é solicitado aos alunos que identifiquem alguma ferramenta ou conteúdo
acessados em ambientes virtuais web e também que sugiram algo que possa ser melhor
explorado por alunos e/ou professores no aproveitamento para aprendizagem e
desenvolvimento do curso em questão. Na primeira solicitação para identificar ferramentas e
conteúdos: Dentre os 73,7% que apontam alguma ferramenta, suas repostas circulam em torno
dos sites de busca, mas especificamente do site Google. Apenas um aluno menciona o Google
Acadêmico; outro estudante aponta a possibilidade de assistir vídeo‐aulas; um outro sugere
artigos acadêmicos e outro a utilização do serviço de email. Quanto à segunda solicitação, sobre
a sugestão de possibilidades para melhor aproveitar os ambientes em rede web: Somente 47,4%
dos estudantes opinam. Dentre as sugestões encontram‐se publicação de artigos; promoção de
debates; utilização da internet para tirar dúvidas (parece sugerir algum espaço de discussão
posterior às aulas); vídeo‐aulas (não especifica se é reprodução ou produção); avaliações on line.
As considerações dos estudantes parecem apontar para uma utilização que ainda se
apresenta restrita, como meio ou instrumento para conseguir determinado objetivo. Para
Lévy (1993) os produtos da tecnologia devem ser vistos para além de seus usos
instrumentais, mas como integrantes da realidade cultural de determinada sociedade em seu
tempo e espaço.
Em meio às diferentes sugestões apresentadas, duas chamam atenção pelo teor de
tentativa de promover um certo controle, por parte dos próprios alunos, sobre o uso dos
ambientes virtuais. Uma sugestão apresentada indica que os professores precisam ensinar aos
alunos quando e como devem utilizar as informações obtidas na internet, enquanto outra sugere
o bloqueio das redes sociais, considerado impróprio ao ambiente escolar pelo próprio estudante.
Docentes e instituição
Para Paulo Freire (1979) a educação se dá a partir da comunicação e da perspectiva
dialógica, de valorização e construção mútua, entre trocas de saberes e experiências. Se a
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educação ocorre pelo ato de comunicar, então é factível que as transformações nos
processos e/ou nas tecnologias comunicacionais interfiram na forma de ensinar e aprender.
Sendo as inovações técnicas e tecnológicas promotoras de alterações nos modos de vida e na
cultura de dada sociedade, a escola, legítima propagadora do patrimônio cultural social,
também vai receber influências e, muito provavelmente, influenciará a cultura.
Para avaliar como os professores e instituição tem recebido esta “onda” tecnológica no
desenvolvimento das disciplinas por eles ministradas, busca‐se identificar quais as disciplinas
do curso que fazem uso de ambientes virtuais para aprendizagem, no caso de resposta
positiva, solicitam‐se que indiquem quais seriam esses ambientes e/ou ferramentas. O
resultado, segundo a avaliação dos alunos, aponta que menos da metade dos professores
(42,1%) utiliza algum recurso tecnológico, que, na verdade, se restringe à utilização do email
criado em nome da turma. O autor Pier Rivoltella (2012) afirma que os professores precisam
adotar outros métodos para analisar as novas formas textuais, hipertextuais e
multimidiáticas, a fim de formar produtores, além de leitores críticos.
Os professores são, também, responsáveis por planejar suas aulas utilizando‐se de
técnicas, ferramentas e conteúdos diversificados e atualizados, a fim de proporcionar aulas
significativas e contextualizadas. Para o autor Jean Claude Forquin, a educação não se resume
apenas em conteúdo, mas em formas e maneiras de pensar. O autor sustenta a ideia de que a
escola mantém seu caráter conservador e responsável pela transmissão da cultura e abre a
possibilidade de que os elementos universais difundidos na instituição sejam aquisições
essenciais:
“A denúncia da separação entre o mundo da escola e a “escola do mundo” tornou‐se um
clichê das ideologias pedagógicas “inovadoras” contemporâneas”. [...] Nisto a escola estará
sempre exposta aos ataques inspirados pela ideologia romântica da originalidade, da
individualidade e da novidade. A escola não é inimiga da verdadeira novidade, mas ela não
partilha da obsessão pelo atual, do gosto pelo efêmero e do culto das aparências. “(1993,
p, 170)

A cibercultura é hoje realidade para a grande maioria dos estudantes do IFS/Glória, mas
não basta ser um usuário em potencial dos ambientes em rede da internet, é necessário
apropriar‐se do virtual como parte da realidade dentro da escola. Isso cabe uma movimentação
de todos os atores que compõem a dinâmica escolar. Nesta linha de discussão, os autores
Bezerra e Aquino (2011) afirmam:
“É necessário deslocarmos o foco dessa discussão para uma crítica capaz de promover uma
apropriação pedagógica mais adequada desses recursos, tendo em vista a ressignificação
dos papeis dos sujeitos dos processos de aprendizagem, a emergência de um saber em
fluxo construído coletivamente e o agenciamento de processos de inclusão dos diferente
atores sociais em uma sociedade contemporânea imersa em um mundo digital.”

Quanto à utilização do laboratório de informática da instituição, 73,7% afirmam fazer uso
do ambiente. Dentre os 26,3% que afirmam não utilizar o laboratório, alegam a pouca
disponibilidade das máquinas (doze máquinas atendem uma demanda de mais de 150 alunos);
máquinas quebradas e o protocolo rígido para utilização das mesmas. Aqui depara‐se com o
problema da infraestrutura da instituição, que possui um único laboratório que, por vezes fica
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impossibilitado de acesso devido alguma aula ou mesmo reunião ou treinamento para
funcionários.
Em uma das questões é solicitado que os estudantes enumerem, de acordo com o grau de
importância, o maior motivo de utilização dos computadores do laboratório institucional. Em
primeiro e segundo lugares, respectivamente, tem‐se a pesquisa e a elaboração de trabalhos.
Chama‐se a atenção aqui para o fato de os estudantes apontarem as redes sociais e os jogos em
último lugar. É possível que essa escolha se deva ao fato da alta concorrência para utilização das
máquinas e um provável controle dos acessos por parte dos funcionários.
Apenas 15,9% dos estudantes avaliam o acesso à internet através do laboratório de
informática como insatisfatório, ou seja, em sua grande maioria, os alunos estão satisfeitos com a
qualidade do acesso, indicando que a despeito da quantidade de máquinas, este não é ou não
seria um impedimento para a utilização e maior exploração dos ambientes virtuais para
desenvolvimento de ensino e aprendizagem.
CONCLUSÕES
Percebe‐se que os estudantes do curso técnico em Alimentos do IFS/Glória já incorporam
os ambientes virtuais em suas rotinas diárias de estudo, ainda que em determinados momentos
demonstrem posicionamentos contraditórios. Mas, talvez as contradições demonstradas indiquem
um estudante preocupado em apresentar um perfil ideal para a instituição, pois não é raro atribuir
um valor conotativo para a navegação na internet. Essa afirmação pôde ser comprovada através de
depoimentos de alunos, professores e familiares durante a rotina escolar, aliás, fato que motivou a
iniciativa desta pesquisa.
As análises realizadas apontam para a possibilidade de aprofundamento da pesquisa com
os outros atores institucionais que compõem a rotina escolar, seria interessante compreender
como os professores têm visto a cibercultura no desempenho dos alunos e comparar as distintas
percepções. Os resultados, portanto, indicam necessidades de apropriação da cibercultura na
realidade da instituição. Os espaços virtuais estão sendo utilizados para aprendizagem, mas com
sérias restrições, dada suas potencialidades, e também com pouca criticidade. Os estudantes
demonstram pouco conhecimento das plataformas e sites onde se encontram trabalhos científicos,
precisam de melhor orientação para distinguir produções validadas e não validadeas
cientificamente. Além de que, em nenhum momento foi citado a produção de trabalhos em
sistemas de compartilhamento ou colaboração, ou mesmo produções multimidiáticas entre
estudantes, apesar de a rede social facebook ser uma ferramenta simples, que contempla essas
possibilidades e vem sendo utilizada praticamente todos os dias pelos alunos.
A escola é uma instituição de integração social a partir da conservação e transmissão de
cultura, pensada e organizada para proporcionar formação dos indivíduos, promovendo
continuidade da espécie e de seus costumes. Já os espaços colaborativos e de compartilhamento,
comuns na rede web, vem contribuir com os questionamentos sobre a centralidade e o controle da
escola como “único espaço” de produção e transmissão de conhecimentos. Esses espaços existem,
alguns deles estão sendo acessados pelos estudantes, mas de acordo com os resultados da
pesquisa, carecem de melhor aproveitamento, estão sendo pouco explorados e passando
despercebidos pelos docentes e instituição.
Para um melhor aproveitamento das possibilidades da cibercultura, além da necessidade de
envolver os docentes, que provavelmente também são usuários dos espaços em rede da internet, é
necessário um maior investimento da instituição para o laboratório de informática. Hoje o número de
máquinas disponíveis (doze) não atende à demanda dos estudantes (cento e cinquenta e cinco).
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A escola é a instituição responsável pela sistematização de conhecimentos segundo os rigores
da ciência. A utilização do ciberespaço com fins de aprendizagem, sem orientação, pode
comprometer o rendimento escolar. É notório que os estudantes, apesar de terem perfil
cibernauta, ainda não exploram as diversas possibilidades e potencialidades favorecidos pela rede
web. Essa afirmativa baseia‐se nos resultados da pesquisa, em uma das questões onde solicita‐se
aos estudantes sugestões de conteúdos e ferramentas para aperfeiçoamento do desempenho
escolar. Os poucos alunos que sugerem, não apresentam alternativas significativas, além do uso
trivial que já se faz a partir de ambientes e ferramentas da internet. A despeito das possibilidades
de construção de conhecimento individual e coletiva e da compartimentalização de saberes, os
estudantes do IFS/Glória parecem atribuir aos espaços da rede web um caráter mais instrumental,
ou seja, como apoio para suas atividades escolares, mas não como conteúdo e expressão cultural
ou espaço de produção de conhecimentos.
A s informações compartilhadas nos ambientes em rede na web podem propiciar o
desenvolvimento de autonomia e produção de novos conhecimentos individuais e coletivos para
estudantes e professores. Não se defende aqui um movimento salvacionista da educação a partir da
utilização das tecnologias, mas de reconhecimento das mudanças provocadas pelo crescimento
exponencial da microeletrônica, que modificaram sobretudo a relação com o saber, com o
conhecimento.
Diante dos novos tempos e espaços proporcionados, potencialmente, pela cibercultura,
necessita‐se de reestruturação da dinâmica escolar, principalmente nas formas de ensinar e de
aprender. A educação não dissocia‐se da cultura, comunicação, e tecnologias, mas é indispensável
que haja compreensão do fenômeno que ora se apresenta, sobretudo pelos ensinantes e pelos
aprendentes.
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RESUMO
Este artigo é um breve relato de uma experiência de
desenvolvimento de material didático para o ensino de
Ciências e Biologia (adaptado de Kaczmarech, 2008)
iniciada em 2008 em duas escolas da rede pública de
Feira de Santana (BA) e implantada em 2013 no IF
Baiano (Campus Santa Inês). Trata‐se da construção de
mostruário biológico utilizando materiais de baixo custo,
incluindo‐se materiais recicláveis e reaproveitáveis,
como a garrafa pet. No IF Baiano, esse mostruário
didático foi inicialmente utilizado com alunos do Curso
Técnico em Agropecuária do Proeja Alternância, mas
vem sendo disponibilizado para professores do ensino

Médio e Superior (Licenciatura em Biologia). Ele
apresenta boa durabilidade e, em comparação com
outros mostruários biológicos, apresenta a vantagem de
poder ser manuseado sem riscos de danos aos
espécimes biológicos nem exposição dos alunos a
agentes biológicos insalubres, como a naftalina. Em
Feira de Santana (BA), muitos professores atuando em
diferentes níveis de ensino acolheram este modelo de
mostruário, com bons resultados para o processo de
ensino‐aprendizagem e com excelente receptividade por
parte dos alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: material didático, modelos didáticos, garrafas PET, ensino de biologia.

DIDACTIC SHOWCASE OF BIOLOGICAL SPECIMENS USING PET BOOTLES FOR BIOLOGY
TEACHING AND LEARNING IN THE IF BAIANO, CAMPUS SANTA INÊS, BAHIA, BRAZIL
ABSTRACT
This paper is a brief account of an experience of
developing teaching didactic materials for teaching
science and biology (adapted from Kaczmarech, 2008)
began in 2008 in two public schools in Feira de Santana
(Bahia, Brazil). The project has continued in 2013/14 in
the IF Baiano, Campus Santa Inês (Bahia, Brazil). It is the
construction of biological sampler using low cost
materials, including recyclable, reusable, and ecofriendly
materials, such as plastic bottle. In IF Baiano, this
didactic showcase was initially used with students of the

technical course in Agriculture (Proeja), but has been
made available to other teachers. It shows good
durability and, compared with other biological
showcases, has the advantage of being able to be
handled without risk of damage to biological specimens
or exposure of students to unhealthy biological agents
such as naphthalene. In Feira de Santana, many teachers
working in different educational levels welcomed this
model showcase, with good results for the teaching‐
learning and excellent feedback from students.

KEY‐WORDS: didactic materials, didactic models, plastic bottles, biology teaching.
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MOSTRUÁRIO DIDÁTICO DE ESPÉCIMES BIOLÓGICOS UTILIZANDO GARRAFAS PET PARA O
ENSINO DE BIOLOGIA NO IF BAIANO, CAMPUS SANTA INÊS

INTRODUÇÃO
Em muitas escolas públicas do Brasil ocorre, infelizmente, uma precarização dos
laboratórios didáticos da área de Ciências e Biologia. Na tentativa de minimizar esse problema,
muitos educadores têm optado pela confecção de materiais didáticos alternativos de baixo custo
e, principalmente nas Ciências Biológicas, vêm sendo utilizados produtos recicláveis e/ou
reaproveitáveis como garrafas PET, materiais em isopor, papelão e latinhas de alumínio (e.g.,
KACZMARECH, 2008; MARQUES & MORAES, 2008).
Todo professor de ciências, engajado na melhoria da prática pedagógica, confronta as
limitações e variedade do material didático disponível (BORGES et al., 1996; BORGES, 2000).
Poucos trabalhos reportam a elaboração e utilização de materiais didáticos de baixo custo para a
área de Ciências Biológicas, embora sejam mais comuns nas áreas de ensino de Física e Química
(AXT, 1991; BORGES, 2000; HIOKA et al. 2000; KACZMARECH, 2008; ORLANDO et al., 2009).
Despertar o interesse e a criatividade dos professores no desenvolvimento de material
didático alternativo é uma forma de suprir demandas pedagógicas comuns, sobretudo em países
em desenvolvimento. Por exemplo, Axt (1991) comenta que o uso de material de baixo custo em
países como o Brasil tem um significado diferente daquele realizado em um país desenvolvido
sendo este um dos desafios a serem enfrentados para melhorar o processo ensino‐
aprendizagem, principalmente na área de Ciências. Esses projetos de desenvolvimento e
produção de materiais didáticos devem criar uma convergência de valores na comunidade
educacional, tornando‐a efetiva na implementação de inovações curriculares (BORGES et al.,
1996; BORGES, 2000; KACZMARECH, 2008).
Além disso, segundo autores como Saraiva (2001) e Santana (2004) o ensino de ciências
deve ter o compromisso de estimular atitudes científicas como: observar, relacionar e classificar,
dentre outras, favorecendo o raciocínio dos alunos e, nesse sentido, o método da descoberta
pode ser utilizado e aperfeiçoado apresentando materiais manipuláveis (KACZMARECH, 2008).
Nessa proposta, o material didático é parte inseparável e não um mero auxiliar do professor,
podendo interferir fortemente na relação aluno/professor/conhecimento.
Neste trabalho, é apresentada uma proposta de elaboração de mostruário didático de
espécimes biológicos para auxiliar o estudo dos seres vivos e que facilita o manuseio e a
visualização dos mesmos, podendo ser utilizado em diferentes espaços (laboratório, sala de aula,
aulas de campo). A utilização desse mostruário tem tornado o processo de ensino‐aprendizagem
mais dinâmico e motivador, facilitando o estudo individual e em grupo durantes as aulas de
Ciências e Biologia.
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METODOLOGIA
A elaboração de mostruário didático com material biológico (e.g., insetos, outros
invertebrados, plantas, frutos secos, sementes, conchas, restos de exúvia, etc.) é uma proposição
que utiliza materiais de baixo custo e de fácil aquisição, podendo facilmente ser adotada por
professores de diferentes âmbitos de ensino. Para tanto, pode‐se fazer uso de bandejas de isopor
cujas bordas foram recortadas; garrafas plásticas tipo PET sem rótulo, transparentes e lisas;
tesoura ou estilete; caneta especial para transparência; linha e agulha de costura; e amostras
biológicas (FIGURA 1 e FIGURA 2, d‐f).
Cada garrafa PET deverá ter seu gargalo recortado em uma altura suficiente para permitir
a inserção da amostra selecionada para depósito no seu interior. Esta deverá ser fixada na placa
de isopor (cujas bordas foram previamente recortadas). A fixação do material poderá ser feita
costurando ou colando a amostra diretamente no isopor. Uma etiqueta deverá ser aderida à
placa de isopor contendo um conjunto de informações relevantes sobre o organismo/objeto
exposto (FIGURA 1). A quantidade de material a ser fixado na placa dependerá das dimensões
dos mesmos e do espaço interno da garrafa PET.
Para lacrar o mostruário biológico, deverá ser utilizado o fundo de outra garrafa PET do
mesmo tipo/estilo, que funcionará como uma tampa e assim possibilitará a manutenção do
material biológico protegido do manuseio constante, bem como da umidade, da poeira e de
outros agentes do ambiente que podem eventualmente danificar a amostra (FIGURA 1). Esse
mostruário tem considerável durabilidade e pode ser manuseado sem danos às amostras
biológicas.

Figura 1 ‐ Materiais de baixo custo utilizados na construção de um mostruário biológico
(adaptado de Kaczmarech, 2008).
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Partindo da concepção do trabalho de Kaczmarech (2008), inicialmente essa proposta foi
implementada, enquanto um teste piloto, nos Colégios Estaduais Yeda Barradas Carneiro e
Antônio Carlos Magalhães em Feira de Santana, Bahia, em diferentes momentos entre 2008 e
2009. Atualmente, ela vem sendo adotada pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia Baiano (IF Baiano), Campus Santa Inês (Santa Inês, Bahia), tendo inicialmente sido
desenvolvida com os alunos do curso técnico em Agropecuária do Proeja, modalidade da
Pedagogia da Alternância (Turma 2012.2), ao início de 2013, e atualmente vem sendo também
utilizada com turmas do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram construídos mostruários biológicos com espécimes de diferentes grupos de seres
vivos, incluindo‐se algumas plantas previamente secas e herborizadas, dando‐se ênfase aos
insetos e alguns invertebrados comuns nos ambientes rurais e nas lavouras, enquanto pragas
agrícolas, vetores de doença, polinizadores, dispersores de semente, entre outras categorias
ecológicas (FIGURA 2). Por exemplo, como a coleta e montagem de exemplares de abelhas
grandes (FIGURA 2‐f) polinizadoras do maracujá (Passiflora edulis, PASSIFLORACEAE), uma das
plantas comumente cultivadas pelos alunos do referido Proeja em suas comunidades rurais.

Figura 2 ‐ Montagem de mostruários didáticos contendo diferentes espécimes biológicos. a)
Exemplar de fungo; b) Equinodermata; c) Exemplares de insetos; d‐f) Montagem de insetos e
confecção do mostruário de PET (a e b ‐ retirado de KACZMARECH, 2008; d‐f ‐ M. H. S. FERREIRA).
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Alguns dos mostruários que haviam sido construídos nas referidas escolas de Feira de
Santana (BA) já vêm sendo utilizados e servindo de apoio didático aos professores da área, e têm
sido considerados pelos mesmos como um ótimo recurso para incrementar as aulas e ampliar a
motivação dos alunos, uma percepção também elencada nos trabalhos de Marques & Moraes
(2008) e Kaczmarech (2008).
Assim, esses modelos didáticos fornecem subsídios aos docentes, sobretudo naquelas
aulas práticas onde não se dispõe de microscóspio e/ou estereomicroscópio. Eles também têm
possibilitado melhores estratégias de ensino e fundamentação de conceitos teóricos conectados
com a prática, através de uma fácil visualização/manipulação desses organismos, em contextos
escolares onde há grande carência de material didático, muitas vezes com a inexistência de um
laboratório didático de Ciências.
No nosso contato cotidiano com escolas de Ensino Fundamental e Médio nota‐se que o
estudo dos insetos e outros invertebrados normalmente restringe‐se aos processos de simples
memorização de terminologias e conceitos, havendo pouco incentivo a questionamentos por
parte dos discentes, o que é corroborado por outros trabalhos (e.g., BORGES, 2000; MARQUES &
MORAES, 2008). Muitas vezes alguns desses animais são considerados/tratados como
desprezíveis, esquisitos, repugnantes, etc., por lhes serem atribuídas qualidades negativas na sua
interação com os humanos (perigosos, peçonhentos, venenosos, transmissores de doenças,
vetores de fitopatógenos, etc.). Isso decorre, em muitos casos, de esquemas errôneos ou
equivocados no momento em que o professor faz a transposição didática do que é
encontrado/sugerido pelos livros didáticos de Ciências e Biologia (MARQUES & MORAES, 2008).
Assim, no presente projeto teve‐se a intenção de desenvolver atividades de ensino‐
aprendizagem com esses conteúdos que incorporassem um modelo didático de baixo custo e que
permitissem a sua construção e utilização por alunos e professores nas aulas de Ciências e
Biologia.
Por outro lado, outra vantagem desse mostruário biológico é a manutenção de espécimes
frágeis demais para serem manipulados livremente, possibilitando que o mesmo seja repassado
entre os alunos para pronta visualização de organismos e estruturas sem o risco de destruição
dos mesmos, o que também foi destacado pelo trabalho de Kaczmarech (2008). Nesse sentido,
sugere‐se que o mesmo seja utilizado principalmente com espécimes como musgos, insetos e
outros invertebrados de corpo delicado, plantas ou partes de plantas de pequeno porte, algas em
meio líquido em frascos hermeticamente fechados que podem ser afixados na bandeja de isopor,
ou ainda algas secas, que podem ser fixadas ao aparato. O mostruário também poder ser
utilizado com materiais de outras Ciências, como no caso de coleções geológicas com pequenos
fósseis, rochas pequenas, etc., perfazendo uma coleção que o professor pode até mesmo manter
em sua residência desde que tomados pequenos cuidados com a possibilidade de ataque de
fungos e outros agentes externos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente artigo indicam que esse modelo didático é viável e promissor,
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ainda mais considerando‐se que muitos professores universitários e de escolas públicas já se
interessaram pela confecção de mostruário semelhante enquanto uma fonte de inspiração para a
construção de outros materiais alternativos e como recurso para incrementar suas aulas. Além
disso, entendemos que a manipulação de mostruários dessa natureza pode estimular alunos e
professores na tarefa de desenvolver o interesse pela ciência, desenvolver habilidades de
observação, de coordenação motora, dentre outras.
Em sala de aula, o docente deve encorajar o aluno a manusear o mostruário já montado,
visando a visualização de organismos e estruturas mais conspícuas, não necessitando causar
danos ao material biológico. Isso contribui para que o aluno sinta‐se parte integrante do
processo, possibilitando‐o a observação de maiores detalhes e conduzindo‐o e estimulando‐o a
formular hipóteses, questionamentos e chegar a conclusões pertinentes ao objeto de estudo.
Assim, os alunos não tornam‐se meros ouvintes, fato comum no modelo tradicional de ensino
conforme mencionam Possobom et al. (2002), podendo adquirir maiores conhecimentos ao
participarem como sujeitos da construção do processo de ensino‐aprendizagem, pautado no
modelo cognitivo de educação.
Em um segundo momento, o professor poderia/deveria motivar os alunos a produzirem
mostruários didático‐biológicos com materiais e temas definidos e, assim, buscar durante o
processo instigar nos alunos habilidades de observação e o desenvolvimento de outras
habilidades científicas, como o planejamento, a cooperação, a organização e a concentração
propiciando, como ressalta Kaczmarech (2008), o “ensinar a pensar” em substituição ao
“acumular informações”.
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RESUMO
Objetivando aumento de conhecimento acerca da
Gestão de Documentos e Registro Escolar, participamos
de uma atividade proposta no Curso Superior de
Tecnologia em Processos Escolares do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre ‐ Campus
Cruzeiro do Sul, onde desenvolvemos uma pesquisa‐
ação com enfoque no perfil de atuação profissional. A
investigação coletou dados em 2013 na Escola Barão do
Rio Branco onde conhecemos alguns documentos e os
processos pelos quais passam antes do arquivamento. A

análise dos dados foi centrada em: Bartalo, Libâneo,
Paiva, Perrenoud, Rodrigues, Xerri e Zimmer, entre
outros documentos. Percebemos o valor do processo de
arquivamento e preservação de documentos na escola e
a importância das fases pelas quais passam. Entende‐se
que qualidade da educação se constrói também com
uma boa gestão de documentos, não só no início do
ciclo vital, mas também após a utilização dos mesmos, o
que constitui a relevante arquivística escolar.

PALAVRAS‐CHAVE: Escola, gestão de documentos, ciclo vital, arquivística escolar, registro escolar.

MANAGEMENT SCHOOL DOCUMENTS: A PROPOSAL FOR TRAINING IN THE COURSE OF
TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATIONAL PROCESSES
ABSTRACT
Aiming to increase knowledge of Document
Management & School Registration , participate in an
activity proposed in Course of Technology in School
Cases , Federal Institute of Education , Science and
Technology of Acre ‐ Southern Cross Campus , where we
develop an action research with focus on professional
acting profile. The research collected data in 2013 on
the Baron of Rio Branco School where we met some
documents and the processes through which they pass

before archiving . Data analysis was focused on : Bartalo,
Libâneo , Paiva , Perrenoud , Rodrigues , Xerri and
Zimmer , among other documents . Realize the value of
archiving and preserving documents in school and the
importance of the stages through which they pass
process. It is understood that quality of education is also
built with a good document management , not only at
the beginning of the life cycle , but after using them ,
which is the school archival material .

KEY‐WORDS: School, document management, life cycle, archival school, school record.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DENTRO DO CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS ESCOLARES
INTRODUÇÃO
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Escolares surge com a proposta de
promover formação inicial de excelente qualidade para os demais profissionais que atuam
diretamente no apoio didático/pedagógico das instituições de ensino e traz à tona campos de
estudos que merecem investigação, pois são elementos constitutivos que consolidam nosso
sistema educacional. Nesta produção damos destaque para uma destas áreas que está fora dos
privilégios das pesquisas em educação, a gestão de documentos e registro escolar. Buscamos
maior conhecimento destes elementos que rodeiam o universo escolar e que também são
mecanismos importantíssimos para que a atividade fim da escola, que é o processo de ensino e
aprendizagem aconteça. Pensando nisso, procuramos nos aprofundar através desta pesquisa que
foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, buscando maior
compreensão a cerca dos documentos que são gerados nesta instituição e de que forma são
preservados.
Gestão de Documentos é um ramo do arquivo documental responsável pela
administração de documentos nas fases corrente e intermediária, nestas fases as instituições, no
decorrer de suas atividades geram documentos que permanecem ativos, uns menos e outros
mais tempo, dependendo do valor e da natureza de cada um, participando de forma organizada
dos procedimentos necessários que norteiam a administração das instituições. É de suma
importância que aqueles que lidam com documentos, tomem os devidos cuidados durante o
manuseio dos mesmos, para que as informações contidas não sejam danificadas. A Gestão de
Documentos garantirá melhor organização, possibilitando uma avaliação criteriosa, permitindo
que os documentos da fase permanente sejam preservados adequadamente, constituindo o
patrimônio e a história de um país.
CONCEITUANDO GESTÃO DE DOCUMENTOS
Conforme a Lei nº 8.159, de 8 de Janeiro de 1991:
Art. 3º ‐ Considera‐se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase
corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.

Nos arquivos podemos encontra uma grande massa documental, preservados de forma
ordenada; grande fonte de informação, que servem tanto para pesquisa como principalmente
para a instituição de origem, caso seja necessário, pois chega um determinado tempo em que os
documentos gerados por instituições e pessoas, incluindo neste contexto a escola, precisam dar
lugar a outros e é aí que entra a arquivística que por sua vez se encarrega de guardá‐los e
preservá‐los. Segundo a Lei nº 8.159, de 8 de Janeiro de 1991:
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Art. 2º ‐ Consideram‐se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos
produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades
privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

O Registro Escolar é responsável pela organização do trabalho desenvolvido no espaço
escolar e pelas informações coletadas e transmitidas no decorrer das atividades administrativas e
pedagógicas. Os tipos de registros são diversos, com variadas finalidades, podemos citar:
planejamentos, relatórios, projetos didáticos, avaliações, diários de classe, dentre outros
instrumentos que norteiam as diversas situações que se desenvolvem no processo de ensino e
aprendizagem, destacamos também os documentos administrativos responsáveis pelo
funcionamento adequado da escola, pois como afirma Libâneo (1994, p.86) “A aprendizagem
escolar é uma atividade planejada, intencional e dirigida, e não algo casual e espontâneo”.
Sabemos que planejar é fundamental em todos os momentos de nossa vida, o êxito
sempre vem como resposta a um planejamento eficaz; não é diferente nas instituições de ensino,
pois o planejamento facilita a preparação das aulas. Segundo Libâneo (1994, p.221) “O
planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de
pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação”. Vale ressaltar que a avaliação, além de
elemento norteador, é um processo através do qual se pode medir o grau de aprendizagem dos
alunos; é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem; como menciona Libâneo
(1994, p. 201) “A avaliação ajuda a tornar mais claros os objetivos que se quer atingir”.
Um dos documentos essenciais na vida escolar são os diários de classe, estes
constituem‐se em perfeito exemplo de como é importante a gestão de documentos e o registro
escolar. Nos diários de classe registra‐se o desenvolvimento dos alunos, são fundamentais tanto
para o professor como para a administração escolar, já que contêm dados significativos para o
processo de ensino e aprendizagem, mantendo o ciclo educacional ativo e eficaz. Como afirma
Libâneo (1994. p. 81) “Ensino e aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo” e este
processo terá sempre continuidade, se a gestão e administração da escola forem bem
planejadas.
Xerri e Zimmer (2009) ensinam:
Registrar e refletir a ação é ato educativo provocador da consciência crítica dos sujeitos
educadores (as) inscritos (as) ao movimento de procura, de pesquisa, pois deparam‐se
com a construção dos próprios conhecimentos e, inevitavelmente, do prazer de ensinar
e aprender.

FUNÇÃO E FINALIDADE DOS ARQUIVOS
A principal função dos arquivos é possibilitar o acesso às informações que estão sob sua
responsabilidade. Tem como finalidade servir a instituição que o gerou e servir de base para o
conhecimento da história da própria entidade geradora e também servir como fonte de pesquisa.
Os arquivos podem ser classificados quanto à natureza dos documentos em: especial (constituído
por documentos de formatos diversos, como DVD’s, CD’s, fitas e microfilmes), e especializado
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

(resultantes de determinada área do conhecimento humano, como arquivos médicos, arquivos
de engenharia, dentre outros).
Quanto à extensão de sua atuação os arquivos são: setoriais (instalados junto aos
setores de trabalho da empresa) ou centrais (reúnem os documentos de diversos setores da
empresa). Quanto à divisão, podem ser: públicos (produzidos por instituições públicas federais,
estaduais e municipais), e privados (produzidos por pessoas físicas ou jurídicas, como arquivos
comerciais, institucionais e pessoais).
Quanto à identificação, isto é, estágio de evolução, os documentos arquivísticos podem
ser: correntes, intermediários e permanentes, correspondendo ao ciclo vital dos mesmos,
também conhecido como a Teoria das Três Idades.
Como relata BARTALO e MORENO (2008, p.76):
O conceito de gestão de documentos ou gestão documental, formulado a partir da
Teoria das Três Idades, originou‐se então em meados dos anos 1950, decorrente da
impossibilidade de se lidar com o número, cada vez mais expressivo, de documentos
produzidos pelas administrações públicas americanas e canadenses).

Consideram‐se três idades, com relação ao valor adquirido pelos documentos desde a
sua criação, podendo ter valor primário, quando o documento é útil apenas para a instituição que
o criou, tendo valor informativo e imediato; e valor secundário, quando os documentos são
essenciais para pesquisa e investigação histórica.
Segundo a Teoria das Três Idades, os documentos na fase corrente, são aqueles
estritamente vinculados aos objetivos imediatos, podendo ser consultados com frequência, ou
não necessariamente. Na fase intermediária, os documentos são originários da fase corrente,
com uso pouco frequente, aguardando sua destinação final. Na fase permanente, são aqueles
que têm valor documental ou histórico, ficando sob guarda definitiva. Os arquivos são
importantes fontes de pesquisa, fornecem informações e documentos essenciais, necessários ao
desenvolvimento das mais diversas atividades, contribuindo para manter viva a história de povos
e instituições, é fundamental que a identidade dos mesmos se mantenha inalterada.
REFLETINDO A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS E DOS ARQUIVOS ESCOLARES
Como observamos em relatos anteriores a gestão documental é de responsabilidade do
Poder Público, que dá proteção especial a documentos de arquivos, já que estes são fontes
imensuráveis de elementos comprobatórios e de informação. A gestão de documentos deve
assegurar que a informação arquivística seja administrada de forma eficiente.
Partindo desta informação, percebe‐se que a classificação documental, se torna
necessária, não sendo tarefa exclusiva dos arquivistas, pois antes de chegarem aos arquivos, os
documentos são gerenciados pela gestão e administração onde foram gerados, e como
conhecedores, podem determinar o valor de tais documentos, facilitando sua classificação.
Depois de uma avaliação minuciosa, muitos documentos serão descartados, pois não tem mais
nenhum valor para a instituição geradora; segundo Bartalo e Moreno (2008, P.62) “À medida que
o ciclo vital se cumpre, alguns documentos, após o processo de avaliação, são submetidos ao
descarte”.
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Rodrigues [s.d.] adverte:
A incorreta aplicação dos procedimentos administrativos resulta, necessariamente, na
falta de homogeneidade da produção documental. Ainda observa‐se no âmbito das
administrações o registro de procedimentos casuísticos que acabam se transformando
em regra, determinando uma proliferação de formulários criados em função da
necessidade de administrar de acordo com critérios pessoais.

É necessário que haja bastante atenção ao fazer a separação dos itens a serem
arquivados, para não correr o risco de serem danificados, é importante ter as mãos limpas ao
manusear documentos, não comer perto dos mesmos, não utilizar clipes de papel, dentre outros
cuidados que se deve tomar ao entrar em contato com documentos importantes. Segundo Paiva
(2009) “O registro deve ser uma reflexão da própria prática de ensino, tendo como principal foco
a abordagem biográfica”.
Contudo, a arquivística é considerada de grande importância, pois ao cometer erros
pequenos ou simples, como separar um arquivo no local errado, ou descartar um quando ele
deve ser preservado por alguns anos, pode resultar em grandes perdas para tal instituição.
Paiva (2009) destaca:
A tarefa de fazer registros sobre o cotidiano escolar torna possível o distanciamento da
ação e do que está escriturado, ajudando o educador a planejar, revisar e refletir diante
da sua prática. Esta reflexão é um ponto importante para análise das competências
profissionais, permitindo reajustes permanentes, contribuindo para a identificação de
pontos positivos e negativos.

Como qualquer outra organização, a escola produz documentos para registrar suas
atividades, e preservá‐los é de extrema importância para a memória institucional. Os arquivos
escolares são cuidados por funcionários da parte administrativa da escola, mas é indispensável
que todos, direta ou indiretamente, tenham conhecimento do valor desta ferramenta no âmbito
escolar.
Com respeito ao trabalho administrativo na escola, podemos destacar que, todas as
incumbências da educação estão envolvidas em busca de novas perspectivas no tocante à
administração escolar. Todos são participantes nos processos, tanto educativos, como
administrativos.
Conforme destacam GATHER THURLER (1996a) e PERRENOUD (1998g) apud
PERRENOUD (2000, p.96):
Os professores não são os únicos atores da educação chamados a construir novas
competências. O pessoal administrativo também deve aprender a delegar, pedir contas,
conduzir, suscitar, caucionar ou negociar projetos, fazer e interpretar balanços, incitar
sem impor, dirigir sem privar. Essas competências, esses saberes de ação quase não se
desenvolvem, espontaneamente, sem formação, sem procedimento reflexivo, sem
transformação identitária.

ANALISANDO DOCUMENTOS
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Entramos em contato com o arquivo morto e semimorto da Escola de Ensino
Fundamental Barão do Rio Branco o qual estava localizado em uma pequena sala, dividindo
espaço com a secretaria da escola, observamos que o local era organizado, os documentos
estavam acomodados em pastas suspensas e organizados em ordem cronológica; analisamos
alguns documentos verificando sua caracterização, os mais antigos eram datilografados e
estavam amarelados devido ao tempo.
Analisamos alguns documentos como dispomos a seguir:
Caderneta de Registro Diário, encaminhado pela Secretaria de Educação, para a Escola
de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco. Esta caderneta fez o controle da frequência dos
alunos, notas bimestrais, médias anuais, dias letivos, conteúdos trabalhados, resultados da
recuperação final, etc. A caderneta aqui analisada, fez o acompanhamento dos alunos de uma
turma de 5º ano, durante o ano letivo de 2002, documento classificado como fase corrente e
valor primário, este tipo de documento é guardado por muitos anos, servindo para comprovar as
notas dos alunos caso seja necessário. Surgindo equívocos com relação às notas, devem ser
consultados os relatórios finas e as cadernetas de registro diário, também conhecidas como
diário de classe, para que as dúvidas sejam esclarecidas.
Fizemos a análise de três ofícios com diferentes objetivos:
Ofício ‐ nº66/2012, assunto: encaminhamento do resultado das provas do Programa de
Alfabetização ‐PROA 2012 – produzido pela Escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco,
em papel A4 reciclado e em duas vias, tendo como autor José Ednilson Silva de Amorim, e
destinatário a professora Adriana Azevedo, responsável pelo Programa de Alfabetização (PROA),
tendo como objetivo o encaminhamento dos resultados das avaliações que foram realizadas
pelos alunos que fizeram parte deste programa. Arquivo classificado como fase corrente e valor
primário.
Ofício ‐ nº 80/2012, assunto: solicitação de transporte escolar – produzido pela Escola
de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em papel A4 reciclado e em duas vias, tendo como
autor José Ednilson Silva de Amorim, e destinatário Ivo Galvão Secretário Municipal de Educação,
tendo como objetivo transportar os alunos da referida escola até a Sede Social do Sinteac.
Arquivo classificado como fase corrente e valor primário.
Ofício ‐ nº 79/2012, assunto: encaminhamento de atestado médico – produzido pela
Escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em papel A4 reciclado e em duas vias, tendo
como autor Maria Ideni Borges Lopes, e destinatário José de Souza Lima Representante da
Secretaria Estadual de Educação, tendo como objetivo justificar as faltas cometidas por um
funcionário da referida escola, ocasionadas por motivo de doença. Arquivo classificado como fase
corrente e valor primário. Os referidos ofícios ainda estavam em ótimo estado de conservação,
por fazerem parte do arquivo semimorto.
Podemos destacar a grande importância dos ofícios para qualquer tipo de organização,
são muito usados pelas instituições públicas, principalmente pelas educacionais, pois através
deles podem ser feitos vários tipos de procedimentos como: encaminhamento de documentos,
solicitações, comunicados, etc., essenciais ao bom funcionamento e desempenho organizacional.
Analisamos uma declaração produzida em novembro de 2012 pela Escola de Ensino
Fundamental Barão do Rio Branco, em papel A4 reciclado e em duas vias, tendo como autor
Leudices de Araújo Teles, e destinatário Maria Lúcia de Sena Lima, tendo como objetivo
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comprovar o exercício de função da referida destinatária. Arquivo classificado como fase
corrente e valor primário. Este documento também se encontrava em bom estado de
conservação, por fazer parte do arquivo semimorto. A Declaração tem por finalidade expor algo
verdadeiro e necessário como fim de comprovação.
Na sequência fizemos a análise de 02 (duas) Fichas de Matrícula: uma produzida em
março de 2005 pela escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em papel A4 em apenas
uma via, tendo como autor Celina Teles Messias, e destinatário a própria escola, tendo como
objetivo comprovar o ingresso na Educação de Jovens e Adultos – EJA 1º Segmento. Arquivo
classificado como fase corrente e valor primário; outra produzida em fevereiro de 2000 pela
escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em papel A4 em apenas uma via, tendo
como destinatário a própria escola, tendo como objetivo comprovar o ingresso de aluno no
ensino fundamental de 1º ao 5º anos. Arquivo classificado como fase intermediária e valor
primário. Ambas as fichas foram datilografadas e preenchidas à mão. Estas fichas têm apenas
valor institucional, pois através delas é feito o controle dos alunos de cada turma de forma a
manter organizado o registro de informações dos discentes.
Passamos a análise de um documento intitulado Educacenso 2011: que é a pesquisa de
controle de qualidade do Censo Escolar 2011 – produzido pela Escola de Ensino Fundamental
Barão do Rio Branco, de forma on‐line, podendo ser impresso para a escola ou consultado
através da internet por um determinado tempo, o autor é a própria escola, o destinatário a
Secretaria de Estado de Educação – SEE, tendo como objetivo aprimorar o processo de realização
do Censo Escolar da Educação Básica e promover a melhoria constante da qualidade das
informações coletadas. Arquivo classificado como fase corrente e valor primário.
Segundo o MEC (Ministério de Educação e Cultura):
O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A
ferramenta permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e
escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede
privada. Todo o levantamento é feito pela internet. A partir dos dados do Educacenso, é
calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e planejada a
distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos, entre
outros.

Em seguida analisamos o Ponto dos Servidores Estaduais: produzido em dezembro de
2009 pela escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em papel A4 e em três vias, tendo
como autor Maria Lulu Rodrigues Barbary Freitas, atual diretora da referida escola e como
destinatário a Secretaria de Estado de Educação, tendo como objetivo comprovar os dias
trabalhados por cada servidor. Arquivo classificado como fase corrente e valor primário. O Ponto
dos Servidores é de valor essencial para a vida funcional dos servidores de uma instituição,
através dele pode ser comprovado o tempo de serviço de um servidor, que é fundamental para a
aposentadoria.
Analisamos ainda 02 (dois) comprovantes de entrega de merenda escolar. O primeiro
intitulado: Guia de Saída de Produtos, ano 2007, assunto: relação e quantidade de produtos –
produzido pelo Programa Estadual de Alimentação – PEAE, em papel A4 e em três vias, tendo
como destinatário a Escola de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco. Arquivo classificado
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como fase corrente e valor primário; o segundo, Comprovante de entrega de merenda escolar,
ano 1987, assunto: entrega de merenda escolar, produzido em papel A4 e em três vias, tendo
como autor Secretaria estadual de Educação e destinatário a escola de Ensino Fundamental
Barão do Rio Branco. Arquivo classificado como fase permanente e valor primário.
A merenda escolar é um direito do estudante e tem como objetivo, suprir as
necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência na escola.
Segundo o DECRETO Nº 2.634 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011, que Regulamenta a Lei
Estadual nº 1.295, de 8 de novembro de 1999, que dispõe sobre a compra de produtos
destinados à utilização da merenda escolar (DOEAC – Diário Oficial do Estado do Acre – 2011)
podemos comprovar:
Art. 1º O Programa Estadual de Alimentação Escolar ‐ PEAE, a que faz referência o art. 1º
da Lei Estadual nº 1.295, de 8 de novembro de 1999, que dispõe sobre a compra de
produtos destinados à utilização da merenda escolar, compreende as atividades e ações
do Programa Nacional de Alimentação Escolar ‐ PNAE, executadas com recursos próprios
do Orçamento Geral do Estado do Acre, destinados à função educação e aplicados no
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica.

Para finalizar o importante momento de pesquisa, analisamos uma solicitação de férias
referente ao ano de 2007, produzido em papel A4 e em três vias, tendo como autor Maria Ivone
Magalhães de Souza e destinatário a Secretaria de Estado de Educação – SEE, tendo como
objetivo usufruir 30 dias de férias. Arquivo classificado como fase corrente e valor primário.
O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) esclarece:
Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo
da remuneração (CLT art. 129). A CF/88 estipula em seu art.7º, XVII, remuneração de
férias em valor superior, em pelo menos um terço, ao valor do salário normal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de um assunto bastante abrangente, percebemos que Gestão de
Documentos está intimamente ligada ao bom funcionamento de qualquer instituição, em todos
os seus aspectos, principalmente pedagógicos e administrativos. Na análise realizada pudemos
observar como os documentos estavam arquivados, sua classificação quanto ao tipo, gênero, etc.
Alguns documentos ali arquivados ainda eram recentes, ou seja, arquivos vivos, por este motivo,
não pudemos avaliá‐los, fomos solicitados a fazer a análise somente de arquivos mortos e alguns
semimortos, onde eram separados de maneira bem organizada, entretanto, observamos que são
arquivados documentos variados, desde simples à complexos; pedagógicos e administrativos.
Concluímos que os arquivos analisados na escola podem ser considerados de boa conservação e
bem armazenados, pois lá encontramos arquivos bastante antigos, mas de grande importância,
alguns que em decorrência do tempo já estavam com suas folhas amareladas, apresar de bem
preservados.
Ganhamos como aprendizado que em nosso dia‐a‐dia sempre iremos precisar de algum
documento antigo ou até mesmo histórico e que ao entrarmos em contato com os mesmos
devemos observar e obedecer às regras de manuseio, cuidando de sua preservação e da
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continuidade de um processo que sempre será necessário, tanto para as pessoas quanto para as
instituições, trazendo à tona histórias, relembrando episódios e principalmente, contribuindo
para um desfecho favorável a todos quantos precisarem recorrer aos arquivos.
Destarte, a gestão documental e arquivística na escola é elemento que precisa ser
repensado pelo poder público e pelo sistema educacional, pois à medida que compreendermos
que os documentos nas instituições de ensino também colaboram para a qualidade da educação,
seja antevendo situações que precisam de soluções para que o processo escolar não seja
prejudicado, seja para registrar os processos pedagógicos, administrativos e financeiros que se
dão dentro do ensino formal de nosso país.
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RESUMO
A avaliação da aprendizagem escolar, obedecendo a um
modelo de sociedade autoritário, tem sido utilizada,
equivocadamente, como um instrumento disciplinador e
classificatório, fazendo com que a reprovação deixe de
ser um caso excepcional para ser uma rotina na escola.
Através de uma pesquisa junto aos professores dos anos
finais do ensino fundamental, constatou‐se que a prática
da avaliação nas escolas está muito distante da ação

avaliativa diagnóstica e formativa. É preciso – e urgente
– uma mudança na postura dos professores no que diz
respeito à prática avaliativa para que a escola possa ser,
de fato, formadora de cidadãos críticos e conscientes de
seu papel na sociedade.

PALAVRAS‐CHAVE: Avaliação, ensino‐aprendizagem, diagnóstico, instrumentos avaliativos.

EVALUATION OF LEARNING SCHOOL: HOW TEACHERS ARE PRACTICING THE EVALUATION IN
SCHOOL ABSTRACT
The evaluation of the pertaining to school learning,
obeying a model of authoritarian society, has been
used, in maken a mistake way, as a disciplinarian
instrument and classificatory, making with that the
reproves leaves of being a bonanza case to be a routine
in the school. Through a research next to the teachers
of the final years of basic education, one evidence that

the practical one of the evaluation in the schools is very
distant of the diagnostic and formative evaluative
action. It’s necessary – and urgent – a change in the
position of the teachers in what it says respect to the
practical evaluative so that the school can be, in fact,
formatter of critical and conscientious citizens of its
paper in the society.

KEY‐WORDS: evaluation, teach‐learning, diagnostic, evaluation instruments.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: COMO OS PROFESSORES ESTÃO
PRATICANDO A AVALIAÇÃO NA ESCOLA
INTRODUÇÃO
A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se
realizando o processo ensino‐aprendizagem em seu todo e não deve simplesmente focalizar o
aluno, seu desempenho cognitivo e o acúmulo de conteúdos, para classificá‐lo em aprovado ou
reprovado, isto é, a avaliação não deve servir apenas para observar o aluno, mas todos os
envolvidos no processo de ensino‐aprendizagem. Contudo, neste caso, enfatizamos a relação
professor‐aluno e o percurso de avaliação discente.
A avaliação vista como um diagnóstico contínuo e dinâmico torna‐se um instrumento
fundamental para repensar e reformular os métodos, os procedimentos e as estratégias de
ensino para que, de fato, o aluno aprenda. Além disso, ela deve ser essencialmente formativa, na
medida em que cabe à avaliação subsidiar o trabalho pedagógico, redirecionando o processo
ensino‐aprendizagem para sanar dificuldades, aperfeiçoando‐o constantemente.
Nessa perspectiva, a avaliação precisa deixar de ter o caráter classificatório de
simplesmente aferir acúmulo de conhecimento para promover ou reter o aluno. Ela deve ser
entendida pelo professor como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos
limites e das dificuldades dos alunos para atingirem os objetivos da atividade de que participam.
Contudo, na prática escolar, a avaliação recebeu um status muito elevado, como se ela
fosse a finalidade do ensino. Para averiguar essa situação, realizamos esse trabalho com o
objetivo de analisar a atual prática da avaliação por parte dos professores do Ensino
Fundamental II no contexto escolar. Para isso, buscamos verificar qual o conceito de avaliação
presente entre os professores, verificar suas visões acerca da relação entre notas e aprendizagem
e analisar a visão dos docentes sobre a reprovação.
O ATUAL CONTEXTO DA AVALIAÇÃO
A sociedade, ao longo do tempo, organiza‐se e reorganiza‐se conforme mudanças na
realidade histórica, política e econômica. Assim sendo, atualmente, é impossível compreender a
educação escolar (e a avaliação) sem atentarmos para a globalização e a ideologia de livre
mercado (neoliberalismo), que imperam na sociedade contemporânea.
As políticas educacionais brasileiras demonstram sua centralidade na hegemonia das
ideias neoliberais sobre a sociedade. Prova disso são as mudanças que, aos poucos, vão sendo
percebidas na educação. Vejamos algumas: formação cada vez menos abrangente e mais
profissionalizante; aumento de matrículas como jogo de marketing (são feitas cada vez mais
inscrições sem que haja uma estrutura efetiva para novas vagas); produtividade e eficiência
empresarial (máximo resultado com o menor custo, não interessando o conhecimento crítico).
Segundo Libâneo (2006, p.55),
o governo brasileiro vem implementando suas políticas econômicas e
educacionais de ajuste, ou seja, diretrizes e medidas pelas quais o país se
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moderniza, adquire as condições de inserção no mundo globalizado e, assim, se
ajusta às exigências de globalização da economia estabelecidas pelas instituições
financeiras e pelas corporações internacionais.

Em todas essas políticas, o que se vê é o discurso da modernização educativa, da
competitividade, da produtividade, da eficiência e da qualidade dos sistemas educativos, da
escola e do ensino, na ótica das reformas neoliberais de adequação às exigências do mercado.
Por isso, Luckesi (2005) afirma que a prática escolar predominante hoje se realiza dentro
de um modelo de educação que se apresenta como um mecanismo de conservação e reprodução
da sociedade. Esse modelo conservador da sociedade produziu três pedagogias diferentes; a
pedagogia tradicional, centrada na transmissão de conteúdo e na pessoa do professor; a
pedagogia escolanovista, centrada na espontaneidade da produção do conhecimento e no
educando; e a pedagogia tecnicista, centrada nas técnicas de transmissão e apreensão dos
conteúdos e no princípio do rendimento. Porém com um mesmo objetivo: conservar a sociedade
na sua configuração. Essas três pedagogias, por estarem dentro desse modelo social conservador,
não poderiam propor nem exercitar tentativas de transcendê‐lo, superando‐o.
A avaliação da aprendizagem escolar está inserida nesse contexto, o qual necessita do
autoritarismo como modo de reprodução desse modelo. Segundo Luckesi (2005, p.28),
é certo que o atual exercício da avaliação escolar não está sendo efetuado
gratuitamente. Está a serviço de uma pedagogia, que nada mais é que uma
concepção teórica da educação, que, por sua vez, traduz uma concepção teórica
da sociedade.

Assim, a avaliação educacional ainda vem sendo utilizada como um instrumento
disciplinador de condutas cognitivas e sociais, no contexto escolar.
CONCEITO DE AVALIAÇÃO E SUAS FUNÇÕES
Avaliar vem do latim a valere, que significa atribuir valor e mérito ao objeto de estudo.
Segundo Luckesi (2005), a avaliação é entendida como um julgamento de valor sobre dados
relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Os dados relevantes se referem
às várias manifestações das situações didáticas, nas quais professor e aluno estão empenhados
em atingir os objetivos do ensino. O julgamento de valor sobre esses dados, através da análise
dos instrumentos de verificação da aprendizagem como provas, exercícios, respostas dos alunos,
realização de atividades etc., permite uma tomada de decisão para o que deve ser feito em
seguida.
É essa tomada de decisão, quando usada de forma arbitrária, que causa problemas ao
processo avaliativo. Pois, dessa maneira, ela reduz a avaliação a um ato sentencivo e
classificatório. Entendemos que a avaliação é classificatória quando ela passa a ter a função
estática de classificar o objeto em estudo (no caso, o aluno) num padrão definitivamente
determinado. Para Luckesi (2005, p.35), “com a função classificatória, a avaliação constitui‐se
num instrumento estático e frenador do processo de crescimento”.
A avaliação, ao contrário, deve ter três funções básicas, segundo Zabala(1998): a função
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diagnóstica, que se refere ao conhecimento da realidade através da observação, diálogo e do
desenvolvimento de estratégias que possibilitem a caracterização dos espaços, dos sujeitos, das
condições a priori; a função formativa, caracterizada por ações avaliativas que propiciam a
formação contínua e sistemática durante o processo; e a função somativa, uma análise
conclusiva, donde são somados todos os elementos constitutivos da avaliação.
ERRO CONSTRUTIVO E REPROVAÇÃO
Uma das práticas que tradicionalmente tem acompanhado o erro na escola é o castigo.
Isso porque se parte da ideia de que o aluno erra na maioria das vezes porque não sabe, e não
sabe porque não prestou atenção na explicação do professor. Daí a justificativa da punição. Pelo
menos duas questões se revelam em afirmações desta natureza: a explicação mais recorrente
acerca da não aprendizagem, que por sua vez penaliza única e exclusivamente o aluno, numa
demonstração implícita de culpar a vítima e avaliar apenas um dos pólos da questão.
Não é discutido, por exemplo, o desempenho do professor ou da escola. E a justificativa
deste não aprender recai sobre o aluno, baseado no seu suposto desinteresse, esta visão
entende que o castigo constitui‐se num dos meios para, literalmente, corrigir a situação.
A esse respeito, Luckesi (2005) mostra que o castigo prevalece no currículo oculto da
escola, de forma implícita, mas igualmente perverso, apesar dos mecanismos de proteção contra
a violência apontando caminhos para a sua superação. Para ele, o erro é referenciado por um
determinado padrão, o que é considerado correto, ou seja, a partir de um parâmetro
estabelecido como “certo”, portanto o que foge à regra colocada é entendido como erro.
Muitos professores não são conscientes do currículo oculto, assim como é oculto aos
alunos. Ele pode estar sendo utilizado na relação pedagógica sem que o professor perceba. Este
utiliza a sua experiência para transmitir o conteúdo da disciplina e esta experiência é uma forma
de currículo oculto.
Tradicionalmente na escola o erro aparece como fonte de condenação e castigo. A grande
questão é que as punições afetam o desenvolvimento das pessoas na medida em que estes
sentimentos podem se estender, em algumas situações pela vida afora das suas vítimas,
envolvendo não só a própria punição, mas também a necessidade de castigar os outros a partir
da projeção destes sentimentos de culpa e o que é mais grave: nem sempre de forma consciente.
Muitas são as razões que desencadeiam o uso do castigo. A principal está ligada a
dificuldade apresentada por um determinado aluno de não ter conseguido aprender um assunto
dado, conforme demonstra Luckesi (2005, p.52):
A ideia e a prática do castigo decorrem da concepção de que as condutas de um
sujeito – aqui, no caso, o aluno –, que não correspondem a um determinado
padrão preestabelecido, merecem ser castigadas, a fim de que ele “pague” por
seu erro e “aprenda” a assumir a conduta que seria correta.

Verifica‐se que a prática do castigo está ligada à visão culposa das atitudes humanas,
onde o erro é a origem da condenação e o castigo um jeito de reparar a situação.
A questão do erro, da culpa e do castigo está bastante ligada com a questão da avaliação
da aprendizagem na prática escolar. A avaliação tornou‐se um instrumento de ameaça e
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disciplina da personalidade do educando, deixando de ser uma fonte de decisão de caminhos do
crescimento e passando a servir de suporte para a imputação da culpa e do castigo.
Dentre os castigos utilizados atualmente pela escola, podemos destacar a reprovação (e a
sua ameaça), como a mais perversa de todas. Por ser entendida de maneira errônea a avaliação
tem servido para verificar os erros dos alunos. Esses erros são punidos com notas baixas que, por
sua vez, implicam na reprovação. A reversão dessa situação exige que o elemento que estrutura a
escola deixe de ser a reprovação para ser o aprendizado. De acordo com Luckesi (2005, p.59),
“insucesso e erro, em si, não são necessários para o crescimento, porém, uma vez que ocorram,
não devemos fazer deles fontes de culpa e de castigo, mas trampolins para o salto em direção a
uma vida consciente, sadia e feliz”.
A avaliação não pode simplesmente definir pela aprovação ou pela reprovação, pois a
avaliação final representa um diagnóstico global do processo vivido.
A decisão da conveniência ou não de manter um aluno mais um ano num determinado
ano de escolaridade deve ser coletiva, da equipe escolar, e não apenas de um professor. Levam‐
se em conta, nesse caso, o desempenho global do aluno e a pluralidade de dimensões que estão
em jogo, como os benefícios da manutenção do aluno com seus pares para a socialização e o
desenvolvimento equilibrado de habilidades, vivências e conveniências. A permanência de algum
aluno num determinado ano de escolaridade por mais um ano deve ser considerada uma
situação excepcional e de modo algum uma prática escolar habitual.
A seguir, destacamos como se processa a avaliação da aprendizagem em nossas escolas, o
modo equivocado como vem sendo compreendido esse processo tão importante no
desenvolvimento das atividades educativas, através de uma pesquisa em duas escolas públicas
de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.
METODOLOGIA DA PESQUISA
Para o presente estudo, tomamos como sujeitos os professores dos anos finais do ensino
fundamental dos colégios Instituto Ary Parreiras e Escola Municipal Terezinha Paulino de Lima. As
escolas, juntas, são compostas por 105 professores nesse nível de ensino, dos quais foram
escolhidos aleatoriamente 30 professores para preencherem a um questionário com seis
perguntas abertas e fechadas. Quatro dos 30 professores não entregaram o questionário. Cada
professor recebeu um questionário com as seguintes perguntas: Na sua concepção, o que é
avaliação e qual a sua função?; O(A) senhor(a) acha que essa atribuição de notas reflete a
aprendizagem do aluno?; Qual a principal causa da reprovação?.
A seguir, apresentamos o resultado dessa pesquisa, almejando contribuir para a reflexão
sobre a questão que se tornou hoje elemento fundamental na ação educativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisamos os resultados da pesquisa realizada nas escolas Instituto Ary Parreiras (Rede
estadual do RN) e Terezinha Paulino de Lima (Rede Municipal de Natal / RN) com os professores
dos anos finais do ensino fundamental, etapa do ensino em que o grande problema que se
apresenta é a reprovação, devido, sobretudo, ao modo equivocado de compreender e praticar a
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avaliação da aprendizagem, conforme podemos observar nos resultados a seguir:
Na sua concepção, o que é avaliação e qual a sua função?
Por ser uma pergunta aberta, não foi possível quantificar precisamente o resultado desse
questionamento. Contudo, as respostas foram divididas em dois tipos, a saber, as que definem
avaliação como meio de atribuição de notas, verificação de aprendizagem dos conteúdos ou
verificação da capacidade intelectual do aluno, ou seja, a avaliação sendo vista como um
instrumento de verificação; e as que definem a avaliação como um instrumento de reflexão
sobre a prática educativa.
A figura 1 abaixo apresenta os dados da pesquisa:

O que é avaliação?
25

Nº professores

20
15
10
5
0
Instrumento de verificação

Instrumento redefinidor da prática

Figura 1 – Visão dos professores sobre a avaliação
Grande parte dos respondentes (21 professores – 81%) disse que a avaliação era um
instrumento de verificação da aprendizagem de conteúdos ou verificação da capacidade dos
alunos e uma outra parte (5 docentes – 19%) disse que a avaliação era um instrumento que vai
nortear o trabalho pedagógico. Essa realidade ficou expressa em falas dos sujeitos como:
“A avaliação é uma forma de verificar se os alunos realmente entenderam o que o professor
deu.”
“Avaliar é o processo pelo qual o professor analisa o aluno diante dos conteúdos estudados.”
“Avaliação é um processo didático‐pedagógico (...). Dentro do processo ensino‐aprendizagem
tem a função de atribuir nota.”
“Avaliação é um processo contínuo e tem por função sinalizar os pontos do ensino‐aprendizagem
que devem ser revistos e reflexionados.”
Vemos uma grande variedade de definições e concepções de avaliação. Não existe
consenso entre os professores sobre o que eles acreditam ser a avaliação. Muitos dos
professores veem avaliação como um instrumento que mede capacidade ou desenvolvimento
dos alunos e se limita a isso. Outros veem apenas a avaliação como um meio de atribuir notas.
Essas diferentes concepções, obviamente, produzem diferentes maneiras de intervenção
no processo ensino‐aprendizagem. Por exemplo, se o professor considera a avaliação o ato de
atribuir notas, fazer testes e medir conhecimento ele nada irá fazer após constatar um
determinado erro por parte do aluno (colocará apenas um certo ou errado no teste, atribuirá
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uma nota e pronto!). Se ele, porém, acreditar que a avaliação é um momento de reflexão sobre
sua prática educativa, sua atitude já será outra. Em outras palavras, a concepção de avaliação dos
professores é definidora de sua prática.
Assim, uma concepção equivocada de avaliação trará consigo uma prática avaliativa
igualmente equivocada.
O (A) senhor (a) acha que essa atribuição de notas reflete a aprendizagem do aluno?
Com esse questionamento, buscamos saber se os professores acham que as atividades
avaliativas estão, de fato, avaliando seus alunos, ou seja, se as notas conseguidas pelos alunos
nessas atividades são, realmente, a expressão do desenvolvimento do aluno. As respostas dadas
pelos professores foram as seguintes:
•
11 professores disseram que as notas refletem, de fato, a aprendizagem dos alunos;
•
15 docentes disseram que as notas conseguidas pelos alunos nas atividades avaliativas
não refletem as suas verdadeiras aprendizagens.
Notas refletem o aprendizado?
16

Nº professores

14
12
10
8
6
4
2
0
Não

Sim

Figura 2 – Opinião dos professores sobre as notas dos alunos
Vemos, portanto, que a maioria dos professores (58%) não vê as notas como um reflexo
das aprendizagens dos alunos, enquanto que a outra parte (42%) acha que as atividades
avaliativas utilizadas pelos professores realmente servem para avaliar a aprendizagem. Assim, a
maioria dos professores disse que nota não avalia a aprendizagem dos alunos.
De fato, como quantificar a aprendizagem de atitudes, por exemplo? E ainda, se
acreditamos que a avaliação deve ser um instrumento de redefinição ou replanejamento não
podemos nos prender às notas, visto que dois alunos com nota 5, por exemplo, podem ter
necessidades totalmente diferentes. Cada caso deve ser analisado de acordo com suas
especificidades e não através de uma nota que nada reflete sobre a verdadeira aprendizagem.
A “avaliação” está servindo para verificar a reprodução do que foi visto em sala de aula. A
nota reflete justamente isso. A avaliação deve diagnosticar, informar e favorecer o
desenvolvimento individual.
No processo de avaliação, devem‐se considerar testes organizados pelo professor,
coleção de produtos de trabalho do aluno, registros dos resultados de observação das discussões
dos alunos, comentários, entrevistas com alunos ou grupo, análise da escrita, etc. Notas em
testes e provas servem para provar domínio ou falta de habilidades dos alunos.
Alguns professores aplicam testes e provas surpresas a seus alunos, com a finalidade de
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puni‐los. Notas não devem ter função punitiva e sim de diagnosticar possíveis interpretações
errôneas dos conteúdos oferecidos, para poder retificá‐los. Essa avaliação, completamente
discriminadora, desconsidera o aspecto qualitativo da educação.
Qual a principal causa da reprovação?
Muitos são os fatores que levam um aluno à reprovação. Buscamos, então, saber qual a
opinião dos professores sobre quem é, de fato, o principal responsável pela reprovação de um
aluno. Obtemos o seguinte resultado:
•
16 professores (61%) acham que o desinteresse do aluno é o principal motivo dos altos
índices de reprovação nas escolas;
•
2 professores (8%) apontam os pais dos alunos como o principal responsável pela fracasso
escolar dos filhos;
•
1 professor (4%) disse que a culpa é do próprio professor;
•
7 professores (27%) acham que todo o sistema de ensino é responsável pela reprovação.
Observe a figura 5 a seguir:

Nº professores

Quem é o culpado da reprovação?
18
16
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Aluno

Pais

Professores

Sistema de
Ensino

Figura 3 – O culpado pela reprovação na opinião dos professores
Vemos, através dos dados da pesquisa, que os professores consideram os alunos como o
principal responsável pelo seu fracasso escolar. Os professores atribuem a culpa da reprovação
aos alunos como se eles fossem o único responsável pela reprovação deles.
A atividade pedagógica que se dá na escola envolve um quase infindável conjunto de
atividades, de recursos, de decisões, de pessoas, de grupos e de instituições, que vão desde as
políticas públicas, passando pelas secretarias de educação, chegando à própria unidade escolar
em que estão envolvidos o diretor, a secretaria, os professores, seu salário, suas condições de
trabalho, o aluno, sua família, os demais funcionários, os coordenadores pedagógicos, o material
didático disponível etc. Mas, no momento de identificar a razão do não aprendizado, apenas um
elemento é destacado: o aluno.
Só o aluno é considerado culpado, porque só ele é diretamente punido com a reprovação.
Como se tudo, absolutamente tudo, dependesse apenas dele, de seu esforço, de sua inteligência,
de sua vontade.
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CONCLUSÕES
O que se tem visto em nossas escolas é uma valorização exacerbada da avaliação, como
se ela fosse a finalidade do ensino. É como se o ensino servisse para avaliar. Estuda‐se não para
aprender, mas para, ao ser avaliado, poder ser classificado (ou não) para a série seguinte.
Assim, a avaliação tem sido vista e utilizada como o fim da educação. Avalia‐se para saber
se deve promover ou excluir o aluno. Se o aluno obtiver o resultado esperado pelo professor (ou
seja, notas acima da média), então se promove o aluno; caso contrário, ele será condenado a
repetir a série, pois não obteve o resultado desejado e, por isso, será castigado com uma
reprovação.
Esse tipo de avaliação, ao invés de auxiliar o processo de ensino‐aprendizagem, serve
somente para classificar os alunos em aptos e inaptos; reduzindo, assim, a avaliação a uma prova.
É o que Luckesi (2005) chama de “pedagogia do exame”: as atenções de pais, alunos, professores
e sociedade estão voltadas para as provas (e na consequente promoção dos alunos), e não para o
desenvolvimento do educando.
Corroborando com Libâneo (1994), vimos que a avaliação tem sido tomada como o ato de
aplicar provas, atribuir notas e classificar os alunos; sendo, portanto, reduzida à cobrança daquilo
que o aluno memorizou.
A avaliação tem que ser entendida de uma maneira muito mais ampla, pois é a parte mais
importante de todo o processo de ensino‐aprendizagem, visto que avaliar é mediar esse
processo, oferecer recuperação imediata, promover cada ser humano, acompanhar cada aluno
em seus progressos.
O grande desafio para construir novos caminhos é uma avaliação com critérios de
entendimento reflexivo, conectado, compartilhado e autonomizador no processo ensino‐
aprendizagem. Desta forma, estaremos formando cidadãos conscientes, críticos, criativos,
solidários e autônomos.
Como defende Luckesi (2005), não podemos mais pensar a avaliação como um
instrumento de autoritarismo e classificação, que decide sobre a aprovação ou reprovação do
aluno. Nesse contexto, a nota torna‐se um fim em si mesma, ficando distanciada e sem relação
com as situações de aprendizagem.
Mudar a nossa concepção se faz urgente e necessário. Devemos romper com padrões
estabelecidos pela própria história de uma sociedade elitista e desigual. Neste sentido, mudar a
prática avaliativa significa mudar toda nossa prática educativa.
Se as nossas metas são educação e transformação, não nos resta outra alternativa senão
juntos pensar uma nova forma de avaliação, na qual predomina diagnóstico e tomada de decisão
em favor do aprendizado em detrimento de constatação, classificação e estagnação.
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Avaliação
O texto “A MULTIDISCIPLINARIDADE DO XADREZ: aprendendo Matemática, Geografia e
História de uma só vez”, é pertinente e apresenta uma proposta interessante. Entretanto,
precisa de ajuste e correções para sua apresentação no IX CONNEPI. De acordo com nossa
avaliação, sugerimos:
(1) Detalhar um pouco mais a metodologia utilizada para sua constituição/elaboração, apenas
pra deixar claro ao leitor, pois, da forma como se apresenta no texto, fica um pouco confusa;
(2) Considerando o citado acima e a necessidade de mais espaço no corpo do texto para tal,
bem como a não obrigatoriedade de em textos desta natureza haver agradecimentos,
sugerimos a retirada deste item do corpo do texto;
(3) Alguns trechos do texto necessitam de correção gramatical e ortográfica.
(4) Detalhar se o texto trata de pesquisa em andamento ou concluída, pois não ficou muito
claro.

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS PARA O ENSINO DA LITERATURA E AS IMPLICAÇÕES PARA A
FORMAÇÃO DE LEITORES
J. P. da Silva (PQ); I. M. Freire (PQ); J.M. D. e Silva (PQ); G. R. A. de Oliveira (IC); E. S. da Luz (IC); M. V. A. de
Queirós (IC).
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RESUMO
Discutir a literatura na escola e as concepções de
linguagem e suas implicações para o ensino de língua
portuguesa é uma necessidade com a qual lida os
professores de língua, frente à desmotivação com que é
encarada essa área de estudo. Este trabalho objetiva a
discussão dessa temática a partir do que propõe
BAKTHIN, BENJAMIM, CHIAPPINI, JAUSS, ROCCO e
ZILBERMAN, comparado ao ensino de literatura e,
fomenta o diálogo acerca do que os professores dessa
disciplina devem fazer para que os alunos se sintam
motivados pela leitura. Nessa perspectiva, é enfatizada a
importância do trabalho com gêneros textuais e
literários como ferramenta no processo de ensino‐

aprendizagem, frente à contextualização e à
intertextualidade literárias como aspectos importantes
no tratamento com o texto desse gênero em situação de
ensino. A proposta aqui destaca a faculdade de
intercambiar experiências como uma característica a
que os seres humanos parecem cada vez mais privados.
Além disso, suscita reflexões acerca do objeto de ensino
da disciplina literatura, sabendo‐se da carência que
existe no ensino dessa área de conhecimento,
possibilitando associações com o contexto de práticas
de leitura no âmbito do ensino‐aprendizagem.

PALAVRAS CHAVE: Práticas, leitura, concepções, ensino, literatura.

CONTEMPORARY PERSPECTIVES FOR TEACHING LITERATURE AND IMPLICATIONS FOR THE
FORMATION OF READERSABSTRACT
ABSTRACT
Discuss the presence of literature in school and
conceptions of language and its implications for the
teaching of English language is a necessity that deals
with language teachers, opposite the demotivation that
is seen this area of study . This paper we approach this
subject from what Bakhtin proposes , BENJAMIN ,
CHIAPPINI , Jauss , and ROCCO ZILBERMAN , compared
to the teaching of literature and encourages dialogue
about what teachers should do this course so that
students will be motivated for reading . In this
perspective , we emphasize the importance of working

with textual and literary genres as a tool in the teaching‐
learning process , opposite the contextualization and
literary intertextuality as important aspects in the
treatment with the text of this genre in the teaching
situation . Proposal here highlights the power to share
experiences as a characteristic that humans seem to
each increasingly private. Furthermore, raises reflections
about the object of teaching the subject literature ,
knowing that there is a lack of education in this area of
knowledge , enabling associations to the context of
reading practices in teaching and learning .

KEY‐WORDS: Practices, reading, conceptions, education, literature.
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PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS PARA O ENSINO DA LITERATURA E AS IMPLICAÇÕES PARA A
FORMAÇÃO DE LEITORES
Este trabalho se constitui em uma sistematização oriunda das reflexões acerca da função
do Ensino da Literatura na educação básica do Brasil, adotando uma visão crítica acerca do
caráter propedêutico que se instaurou nessa área de conhecimento.
Tais reflexões aqui sistematizadas são oriundas da concretização da tríade reflexão‐
prática‐reflexão a partir da análise da prática pedagógica nas séries do ensino fundamental e
médio, frente à relação dos alunos para com a disciplina a quem eles atribuem um caráter
enfadonho e superficial, chegando a considerar uma área de conhecimento desconexa e
desnecessária para a formação educacional e para a vida.
Diante dessa realidade, no intuito de compreender e buscar a transformação dessa
realidade, foram levantados os seguintes questionamentos:
 Qual o real objeto de estudo da literatura?
 Qual a sua relação com as demais áreas de conhecimento?
 Que contribuições o ensino da literatura pode oferecer para formação do alunado?
 Sob que perspectiva os conteúdos de literatura são trabalhados?
 Qual a ênfase que vem sendo dada ao ensino dessa disciplina?
 Será que ao alunado é perceptível a possibilidade de estabelecimento de interface da
literatura com outras áreas de conhecimento?
 O caráter historiográfico instaurado ao ensino da literatura corresponde às perspectivas
dos alunos e aos paradigmas educacionais vigentes?
 Até que ponto a abordagem convencional do ensino dessa área de conhecimento, no qual
é dada ênfase à caracterização dos estilos de época e à classificação de autores e obras
nesses estilos, tem contribuído para a formação de novos leitores?
 Que importância os alunos dão ao desenvolvimento do hábito de ler?
 De que forma o ensino da literatura tem contribuído para a formação de novos leitores?
Diante de tais questionamentos, acontece uma reflexão acerca da prática pedagógica, no
que concerne ao ensino da literatura, apontando para o redimensionamento dos aspectos
metodológicos, bem como de conceitos e atitudes; respostas são buscadas no sentido de
construir uma abordagem de ensino que considere a literatura como instrumento propiciador do
reconhecimento do mundo no qual se vive e que contribui para a transformação da realidade.
Considerando tais reflexões, na tentativa de encontrar respostas para os
questionamentos aqui elencados, necessário se faz que sejam considerados os aspectos
mencionados a seguir, atentando para o fato de que não houve preocupação em apresentá‐los
em uma sequência respectivamente relacionada aos questionamentos levantados, mas é
importante observar a correlação existente entre ambos.
O ENSINO DA LITERATURA E O CÂNONE LITERÁRIO
Ana Santana Souza (2008), afirma que o cânone tem dominado o ensino da literatura, mas
aos poucos algumas abordagens têm discutido essa predominância, e se organizado para alargar
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as fronteiras, possibilitando a inserção de obras até então marginalizada, como textos escritos
por mulheres, índios, negros etc.
A leitura dos clássicos é uma experiência que todos os leitores devem fazer, e até repetir
quando houver disponibilidade, porque nunca há releitura de um texto, mas uma nova leitura em
outro contexto, o que dá novo sentido à obra. Mas o que se tem percebido ao longo dos tempos
é que tradicionalmente o trato com a literatura tem sido restrito a um grupo limitado de autores
pré‐estabelecidos por uma sociedade elitizada que despreza toda uma produção que tem ficado
à margem do universo literário e que, somente, uma pequena parcela de privilegiados, ou de
leitores ousados e curiosos, que não se deixaram contaminar pela ideologia do cânone, é que
tem acesso a essa produção.
Não se trata aqui de abrir campanha contra os clássicos, pois conforme disse Clavino
(1993),
O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes
descobrimos nele algo que sempre soubemos (ou acreditávamos saber), mas
desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele de
maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação, como
sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência.

Acredita‐se que a aversão que muita gente criou pelo cânone literário foi devido à forma
arrogante com que se deu sua abordagem acerca das obras a que a ele pertence, pois
desconsidera toda uma produção que fica à margem disso, o que soa preconceituoso, uma vez
que esta é muito mais acessível aos leitores, principalmente aos nossos alunos. Sob um novo
enfoque, o ensino da literatura hoje deve caminhar mediante o pensamento de que o importante
é que o aluno leia os mais variados tipos de textos e reconheça neles os aspectos que o tornam
textos literários... e que leiam também os clássicos. Os clássicos de nossa literatura não nasceram
clássicos; depois, sem dúvida, eles são referências a serem lidas pelos leitores, principalmente os
que estão em formação.
Conforme afirmou Parreiras (2009),
Há um potencial de reflexão enorme na leitura de obras clássicas; mesmo publicada há
anos atrás, elas trazem cenas e envolvimentos bastante familiares a nós. Principalmente
alguns sentimentos e valores podem ser identificados na vida atual das crianças, porque
são da humanidade e universais. [...] A obra clássica resiste ao tempo, às mudanças e aos
conflitos entre os povos. Mesmo quando aborda a diversidade, uma obra pode ser
clássica, pois há aspectos da vida que são inerentes ao ser humano e há sentimentos que
são comuns entre as pessoas. (PARREIRAS, 2009, pp. 131‐ 134).

Percebe‐se que há um certo tom depreciativo do que é ou não faz parte do cânone
literário; há quem diga que se determinada obra não está inclusa no "grande grupo" fica
entendida como literatura inferior. Mas acredita‐se que aos poucos essa realidade está
mudando, até mesmo a academia (há espaço mais elitizado do que ela?) tem sido mais receptiva
à literatura tida como marginal ‐ tomemos como exemplo a literatura afrodescendente, hoje
certas universidades têm aberto espaço para essa vertente.
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Atente‐se para a afirmação: não há nesse discurso uma negação aos clássicos, afinal, a
leitura é um bem necessário! Depois, não precisa criar o estigma de que o aluno tem que ler
Machado, José de Alencar ou Rachel; é dessa forma que o sujeito cria a antipatia pela leitura
porque vê nela uma obrigação... o importante é que ele leia os mais variados tipos de textos e
reconheça neles os aspectos que o tornam textos literários... e que leiam também os clássicos,
reitera‐se.
A ÊNFASE HISTORIOGRÁFICA DADA AO ENSINO DA LITERATURA
Ana Santana Souza (2008) também aponta uma nova perspectiva a ser dada no ensino da
literatura, no que concerne à ênfase historiográfica adotada como principal abordagem até
então.
Certamente que a relação da literatura com a história é uma abordagem necessária, mas
há outros caminhos a seguir para que o estudo dessa área de conhecimento não seja pragmático.
Sob esse enfoque, a abordagem do texto literário pode acontecer a partir dos aspectos
mencionados pelo autor em determinada obra que são recorrentes em outra obra desse mesmo
autor ou de outro, mas que viveram em uma época em comum; e a partir desse enfoque o aluno
vá percebendo o caráter social da literatura, verificando que elementos motivaram a repercussão
desses fatores, tais como reflexos de um dado contexto histórico.
E assim, por meio de uma abordagem mais dinâmica, menos técnica e até mais
envolvente, que os alunos sejam instigados a perceber a literatura como instrumento
denunciador da realidade em que se vive, mas que eles não sejam obrigados à memorização de
obras e autores que fizeram parte de um contexto histórico distante, sem entender porque
continuam a ser lidos hoje.
A literatura se renova de acordo com a evolução da sociedade, pois aquela caminha em
consonância com esta porque “não há essência da literatura, ela é uma realidade complexa,
heterogênea, mutável” (COMPAGNON, 2001, p. 44). Isso significa dizer que o ensino da literatura
não tem que ser radical e está isolado do contexto no qual vive os alunos com os quais lidam os
professores, a ponto de desprezar o gosto literário dos alunos por não ser condizente com a
crítica que estabelece a definição do que é e não é literatura. E isso não significa dizer que a
qualidade do texto literário tenha que ser rebaixada de modo que sejam desconsideradas as
características inerentes ao texto definido como literatura.
O que se defende aqui é a formação de uma concepção de ensino de literatura que seja
abrangente, no sentido de ampliar as opções de leituras para que o aluno perceba a proximidade
do texto literário com a realidade em que vive, bem como compreenda a prática da leitura e da
produção do texto literário como um exercício que pode ser praticado, inclusive, por ele.
LITERATURA E SOCIEDADE
Em seu livro de mesmo nome deste tópico, Candido (2006) descreve seis tipos de estudos
acerca da abordagem sociológica da crítica literária, atentando para que
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Há estudos de história literária mais ou menos convencional, como letras e ideias no
período colonial; e alguns nos quais as conexões sociais são mais acentuadas, como
literatura e cultura de 1900 a 1945, mas sobretudo a literatura na evolução de uma
comunidade, onde a função da produção literária é referida constantemente à estrutura
da sociedade. [...] É o que tem ocorrido com o estudo da relação entre a obra e o seu
condicionamento social, que a certa altura do século passado chegou a ser vista como
chave para compreendê‐la, depois foi rebaixada como falha de visão, — e talvez só agora
comece a ser proposta nos devidos termos. [...] Antes procurava‐se mostrar que o valor
e o significado de uma obra dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da
realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha de essencial. [...] Hoje sabemos
que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que
só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente
íntegra. [...] Neste caso, saímos dos aspectos periféricos da sociologia, ou da história
sociologicamente orientada, para chegar a uma interpretação estética que assimilou a
dimensão social como fator de arte. (CANDIDO, 2006, p. 13‐27).

Candido (2006) reitera que a crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente
sociológica, psicológica ou linguística, para utilizar livremente os elementos capazes de
conduzirem a uma interpretação coerente. Mas nada impede que cada crítico ressalte o
elemento da sua preferência, desde que o utilize como componente da estruturação da obra.
Mas quais seriam os tipos de abordagens críticas que o autor propõe?
1. Um primeiro tipo diz respeito aos trabalhos que procuram relacionar o conjunto de uma
literatura, um período, um gênero, com as condições sociais. É o método tradicional,
esboçado no século XVIII.
Os estudos deste tipo ficam ainda mais decepcionantes quando o estudioso, deixando a
tarefa de relacionar com a sociedade o conjunto de uma literatura, ou um gênero,
transporta o referido paralelismo à interpretação de obras e escritores isolados, que
servem de mero pretexto para apontar aspectos e problemas sociais, cuja exposição não
precisaria desta mediação duvidosa,
2. Um segundo tipo é formado pelos estudos que procuram verificar à medida em que as
obras espelham ou representam a sociedade, descrevendo os seus vários aspectos. É a
modalidade mais simples e mais comum, consistindo basicamente em estabelecer
correlações entre os aspectos reais e os que aparecem no livro.
3. Se este segundo tipo tende mais à sociologia elementar do que à crítica literária, o
terceiro é apenas sociologia, e muito mais coerente, consistindo no estudo da relação
entre a obra e o público, — isto é, o seu destino, a sua aceitação, a ação recíproca de
ambos.
4. Ainda quase exclusivamente dentro da sociologia se situa o quarto tipo, que estuda a
posição e a função social do escritor, procurando relacionar a sua posição com a natureza
da sua produção e ambas com a organização da sociedade.
5. Desdobramento do anterior é o quinto tipo, que investiga a função política das obras e
dos autores, em geral com intuito ideológico marcado. Nos nossos dias tem tido a
preferência dos marxistas;
6. O sexto tipo está voltado para a investigação hipotética das origens, seja da literatura em
geral, seja de determinados gêneros. Estão nesta chave certas obras clássicas, como a de
Gunmere sobre as raízes da poesia, a de Bücher sobre a correlação entre o trabalho e o
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ritmo poético, ou a investigação marxista de Christopher Caudwell sobre a natureza e as
origens da poesia. Muito mais sólido é o estudo de George Thomson sobre as raízes
sociais da tragédia grega, norteado igualmente pelas diretrizes do marxismo (Aeschylus
and Athens).
Todas estas modalidades e suas numerosas variantes são legítimas e, quando bem
conduzidas, fecundas, na medida em que as tomarmos, não como crítica, mas como teoria e
história sociológica da literatura, ou como sociologia da literatura, embora algumas delas
satisfaçam também as exigências próprias do crítico.
Quem também nos oferece contribuições acerca das relações entre literatura e sociedade
é Bordini (2006) em seu artigo estudos culturais e estudos literários. A autora afirma que
Hoje se torna impensável a noção de que a literatura só é tal quando produzida por um
gênio, por uma espécie de inspiração inexplicável, que não deve nada à tradição ou às
instituições ou pessoas que formam o chamado sistema literário. As bandeiras atuais são
o hibridismo e a intertextualidade: nada provém do nada. [...] Isso conduz à constatação
de que o conhecimento é uma questão política, pois não é uma simples correspondência
entre conceito e realidade, mas é subjetiva e socialmente constituído, num jogo do qual
não estão ausentes o interesse e as relações de força. [...] A verdade estará em processo,
condicionada pela história, pelas escolhas individuais e coletivas, pela interação das
interpretações e recepções. (in: LETRAS DE HOJE, 2006, p. 11‐22).

Em outras palavras, a autora sugere que numa concepção de identidade pessoal que leve
em conta a fragmentação das subjetividades e a pluralidade de identificações que a visão
multiculturalista lhes pode proporcionar, um estudo dos objetos literários que privilegie o que é
alheio ao sujeito, mas o devolve para si, terá talvez maiores possibilidades de emancipá‐lo e de
torná‐lo capaz de conviver mais harmonicamente com a diversidade do mundo e dos homens.
Trata‐se pois do diálogo entre os textos.
O PROBLEMA DO ENSINO DE LITERATURA E SEUS RESPECTIVOS OBJETIVOS
Conforme afirmou Rocco (1992), o problema inerente às dificuldades
apresentadas com relação ao caráter propedêutico que se instaurou no ensino da literatura tem
perpassado pela questão da formação dos professores, uma vez que o ensino dessa área acaba
refletindo a concepção que estes têm acerca da disciplina: ao sociológico, ao histórico e ao
psicológico é dado ênfase, em detrimento ao campo da estética, conforme afirma a autora
referendada. De um todo, essa abordagem não está errada, mas isso dar ao ensino aspecto
incipiente, haja vista que a natureza primordial da literatura – o belo – é desconsiderada.
É natural que os professores, frutos de uma formação convencional, não se sintam
muito à vontade para trabalharem sob uma nova perspectiva, mas isso não significa dizer que
não haja uma abertura para a percepção de que uma nova abordagem precisa ser construída, e
que aos poucos uma nova cara será dada ao ensino da literatura, que aliás, trata‐se de um
processo que está em construção.
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QUAL(IS) CONCEPÇÃO(ÕES) DE LITERATURA,
UTILIZADO

AO LONGO DO TEMPO A ESCOLA TEM SE

Chiappini (In: Geraldi, 2008) conseguiu traduzir a realidade do ensino brasileiro de
literatura, que se concretiza na maioria das escolas do país, especialmente na que diz “cada texto
consagrado pela crítica como sendo literário”; isso significa dizer que o uso exclusivo do que o
cânone estereotipa como literatura e desconsiderar toda uma produção que fica à margem disso,
é contribuir para distanciar a literatura da realidade do aluno. Ademais, todas as outras
concepções são adotadas pelas escolas, com mais recorrências de uma ou de outra, exceto a
última – qualquer texto, mesmo não consagrado, com intenção literária, visível num trabalho de
linguagem e da imaginação, ou simplesmente este trabalho enquanto tal – que levaria o trato
com a literatura na escola para o mais próximo do ideal que se pretende.
O OBJETO DE ENSINO DA DISCIPLINA LITERATURA DE ACORDO COM AS CONCEPÇÕES DE
LITERATURA APRESENTADAS POR CHIAPPINI
Para que a literatura assuma um caráter que desconstrua a imagem de disciplina
enfadonha, atribuída a ela graças às distorções que tem se instaurado acerca da concepção de
literatura, é preciso que se perceba a linguagem como exercício de criação tal como objeto de
ensino da disciplina.
A PRESENÇA DA LITERATURA NA ESCOLA, A PARTIR DE PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS
O ensino da literatura tem assumido nas escolas um caráter propedêutico, muito
aquém do que é sugerido pelas perspectivas contemporâneas: que o uso da linguagem seja
entendido como um exercício de criação da arte, no qual o texto assuma o papel de objeto de
interação com o leitor; que a leitura seja uma atividade prazerosa e conectada com a realidade
em que se vive, para que o texto possa ter “contexto” com as experiências de quem se apropria
dele.
Isso nos leva a refletir sobre o que nós, professores de literatura, devemos fazer para que
os nossos alunos se sintam motivados pela leitura, pois
A literatura é, principalmente, para ser lida. O professor não deve ficar receoso de levar
um livro que trabalhe com as fragilidades humanas. A literatura é porta‐voz dessas
fragilidades. Cada leitor vai senti‐las de uma maneira diferente. (PARREIRAS, 2009, p.
159‐160).

O prazer do texto, o prazer da leitura perpassa, inevitavelmente, pela relação intrínseca
entre obra e leitor. A estética da recepção traz em sua gênese a discussão acerca da construção
do sentido resultante dessa interação. Alguns autores defendem o prazer estético resultante do
efeito que o texto causa no leitor. Hans Robert Jauss (1994), por sua vez, atribui isso à recepção,
isto é, na atuação direta do leitor sobre o texto. Em entrevista concedida à revista Scriptória I, o
professor José Luiz Lafetá é indagado acerca da relação entre a literatura e a vida. Em outro
momento desta mesma entrevista ele afirma “a literatura é divertimento, divertimento é vida”.
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Nesse contexto, é interessante de considerar que a contextualização e a intertextualidade
literárias são dois aspectos importantes no tratamento com o texto literário em situação de
ensino. Sobretudo, é preciso levar em conta as abordagens acerca da importância do trabalho
com gêneros textuais e literários como ferramenta no processo de ensino‐aprendizagem.
Conforme explicita as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, “pensemos que se
deve privilegiar como conteúdo de base no ensino médio a literatura brasileira, porém não só
com obras da tradição literária, mas incluindo outras, contemporâneas significativas. (BRASIL,
2008, p. 73).”
Dizer que o aluno não gosta de literatura pode parecer algo simplista e taxativo, é preciso
compreender o desenvolvimento do hábito de ler como uma necessidade da qual o homem
padece, pois Walter Benjamim (1994) destaca tal hábito como a faculdade de intercambiar
experiências como uma característica a que os seres humanos parecem cada vez mais privados. E
uma das causas apontadas pelo autor para esse fenômeno se deve à decadência das ações da
experiência.
Cabe considerar que
Em termos de práticas literárias, todo texto é híbrido. Estamos, assim, diante de (...)
fontes de culturas diferentes, mas que falam a mesma língua – a do imaginário. E que
preservam as características particulares das culturas que representam. E que trazem
fronteiras flutuantes que cambiam e permutam, ao inaugurarem um olhar que se renova
na literatura, feito de misturas. (PARREIRAS, 2009, p. 107).

REFERÊNCIAS

1. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994.
2. BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
3. BORDINI, Maria da Glória. Estudos culturais e estudos literários. Letras de Hoje. Porto Alegre,
v. 41, n. 3, p. 11‐22, setembro, 2006.
4. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 36ª ed. São Paulo: Cultrix, 1999.
5. ____________. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
6. CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. 6ª ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981.
7. ____________. Literatura e sociedade. 9 ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006. P. 13‐27.
8. CLAVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cultrix, 1993.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

9. CHIAPPINI, Ligia. Reinvenção da catedral: língua, literatura, comunicação: novas tecnologias e
políticas de ensino. São Paulo: Cortez, 2005.
10. ____________.(coord.) Leitura e construção do real: o lugar da poesia e da ficção. São Paulo:
Cortez, 2002. (Coleção aprender e ensinar com textos; v.4)
11. COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução de
Cleonice P. B. Mourão, Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
12. COUTINHO, Afrânio. A tradição afortunada: o espírito de nacionalidade na crítica brasileira.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. (Coleção documentos brasileiros).
13. JAUSS, Hans Robert. A estética da recepção: colocações gerais. In: LIMA, Luiz Costa. (org.). A
literatura e o leitor – textos de estética da recepção. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. Pp.
67‐84.
14. ____________. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: Ática,
1994.
15. ____________. O prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis, aisthesis e
katharsis. In: LIMA, Luiz Costa. (org.). A literatura e o leitor – textos de estética da recepção. 2.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. Pp. 85‐103.
16. LAJOLO, M. e ZILBERMAN. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 2009.
17. LAJOLO, Marisa. Infância de papel e tinta. In: FREITAS, Marcos Cesar. (Org.). História
social da infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1997. p. 229‐250.
18. ____________. Usos e abusos da Literatura na escola. Rio de Janeiro. Editora Globo, 1982.
19. M.; CÂMARA, T.C.B.(orgs.). Cadernos de formação docente. João Pessoa: Idéia, 2009.
20. MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Ângela Paiva.
[et al]. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
21. PARREIRAS, Ninfa. Confusão de línguas na literatura: o que o adulto escreve, a criança lê.
Belo Horizonte: RHJ, 2009.
22. PATATIVA DO ASSARÉ. Cante lá que eu canto cá. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.
23. ROCCO, Maria Thereza Fraga. Literatura/ensino: uma problemática. São Paulo: Ática, 1981.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

24. SOUZA, Ana Santana. A fortuna crítica e a questão do cânone. In: _____A nação guesa de
Sousândrade: uma narrativa em viagem. São Luís: AML/EDUEMA/FSADU, 2008.
25. ULBRA (org.). Metodologia de ensino de literatura. Curitiba: IPBEX, 2009.
26. ZILBERMAN, Regina. A leitura e o ensino da Literatura. São Paulo: Contexto, 1988.
27. ____________. Como e porque ler a literatura infantil brasileira. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2005.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A IMPORTANCIA DO ESTUDO DA ANATOMIA HUMANA NO
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL
F. A. M. Santos (PQ)¹ ; A. L. Silva (PQ)² ; A. A. Teixeira Filha (PQ); C. C. S. Ferreira (IC) ; G. O. Silva (IC); V. A.
Santos (IC)
1
Docente, Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail:
francisco.marques@vitoria.ifpe.edu.br, 2 Docente, Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐
mail: assisleao33@gmail.com3 Docente, Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail:
Discente,Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: cislayne.cibelle@gmail.com,
Discente,Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: gisellyoliveira@outlook.com.br,
Discente,Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: Vilma_albuquerque1@hotmail.com
(IC) Iniciação Científica (LM) Licenciatura em Matemática (TC) Técnico em Química (PQ) Pesquisador

RESUMO
Nosso estudo ressalta a importância da realização de
cursos que possibilitem a formação continuada de
professores, uma vez que a formação do professor vai
além de sua graduação, continuando ao longo de sua
atuação nas várias estâncias da educação e em seu eixo
principal que é sua interação com o educando. Ao longo
de sua carreira profissional, aqueles que por opção ou
por condição vivenciam uma rotina voltada à
administração de aulas, tem como um dos principais
determinantes de seu roteiro em relação aos conteúdos
abordados, o livro didático que de uma forma ou de
outra ainda é o principal recurso didático utilizado pela
grande maioria dos professores. A atuação docente não
permite mais um espaço restrito ao contexto do livro

didático ou internet. Além disso, é cada vez mais
perceptível que os docentes vêm se recusando a adotar
integralmente manuais didáticos postos no mercado, da
forma como concebidos e disseminados por autores e
editoras. Com base nesses pressupostos realizou‐se
uma pesquisa exploratória com 12 professores do
ensino fundamental da prefeitura da cidade de Pombos,
situada a 12 km, a Sudoeste de Vitória de Santo Antão; e
a partir desta pesquisa, um curso de extensão em
atualização em anatomia humana, projeto que
demonstrou sua relevância através das discussões,
interações e orientações que contribuam para um
processo ensino aprendizagem significativos para
educadores e educandos.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação de professores, Livro didático, Ensino de ciências, Anatomia humana

TEACHER EDUCATION: THE IMPORTANCE OF THE STUDY OF HUMAN ANATOMY IN THE
PROCESS OF TEACHING LEARNING SERIES IN BASIC EDUCATION
ABSTRACT
Our study emphasizes the importance of courses that
enable continued training of teachers since teacher
education goes beyond his graduation, continuing along
its activities in various offices of education and its main
axis which is its interaction with the student.
Throughout his professional career, those who by choice
or experience a condition engaged in the management
of school routine, is a major determinant of its roadmap
for content addressed, the textbook that in one way or
another is still main teaching resource used by most
teachers. The teaching practice allows no more
restricted to the context of the didactic book or internet

space. Moreover, it is increasingly felt that teachers
come by refusing to adopt fully manual teaching
positions in the market, how designed and disseminated
by authors and publishers. Based on these assumptions
conducted an exploratory survey of 12 elementary
school teachers from the city council of Pigeons,
situated 12 km, south‐west of Vitoria de Santo Antão;
and from this research, an extension course in update
on human anatomy, a project that demonstrated its
relevance through discussions, interactions, and
guidelines to help teaching learning process meaningful
to educators and students.

KEY‐WORDS: Teacher training, Textbook, Teaching science, Human anatomy
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A IMPORTANCIA DO ESTUDO DA ANATOMIA HUMANA NO
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL
INTRODUÇÃO
O encontro de distintas abordagens do conhecimento se concretiza na sala de aula. Esse
ambiente permite a integração pedagógica entre conhecimentos científicos oriundos de
professores e do senso comum de alunos, para produzir o conhecimento do saber escolar. Neste
cenário, os recursos didáticos e as estratégias de ensino que o professor utiliza se somam as
dimensões de ordem afetiva, relacionada às expectativas de cada um e as dimensões de ordem
epistemológicas que estão relacionadas às características do conhecimento que se deseja
ensinar. Levando‐se em conta que todas essas dimensões estão envolvidas na tomada de
decisões do professor e em suas ações, acreditamos que essa conjuntura exige um trabalho de
constante atualização e ressignificação.
Segundo Amaral (2000, p. 213), a nossa herança de ensino foi centrada numa educação
repressora, racional, reprodutora e incontestável, e esta perspectiva, “é fortalecida por um
processo escolar que não questiona sua estrutura e valores, mas os referenda cegamente”.
Herança, essa, que não está eliminada do nosso atual cenário de educação.
Capra (1995), afirma que a excessiva ênfase dada ao método cartesiano (decompor
pensamentos e problemas em suas partes componentes e dispô‐las em sua ordem lógica) levou a
uma fragmentação característica de nosso pensamento.
A partir da década de 80, os estudos sobre o construtivismo vêm legitimar a estratégia de
construção, no processo de construção do conhecimento, proposta baseada em pesquisas
filosóficas, psicológicas e antropológicas que descrevem o conhecimento como algo resultado de
uma construção mental, mediado por fatores socioculturais e que está em constante
desenvolvimento, sendo internamente construído e socialmente intermediado.
Este processo de construção do conhecimento perpassa pela necessidade de interação
entre todos os sujeitos envolvidos nas práticas educativas em um estabelecimento de ensino,
conduzindo‐os a refletirem sobre suas concepções, repensando suas metodologias, individual e
coletivamente, possibilitando uma reestruturação de suas posturas pedagógicas.
Bizzo (2000) nos lembra que a seleção de conteúdos é tarefa do professor; podendo ele
introduzir uma unidade de ensino que não exista no livro ou deixar de abordar um de seus
capítulos ou ainda, pode realizar retificações ou propor uma abordagem diferente, e é o que vem
acontecendo a partir da insatisfação de muitos professores, que a partir de análises críticas
sentem a necessidade de contextualização dos conteúdos de acordo com a realidade de seu
alunado.
Millar (apud ARRUDA e LAGURU, 1998), “afirmam que a ciência é uma troca irredutível
entre experimento e teoria”, e para isso é de fundamental importância que ela seja
contextualizada com o cotidiano do aluno, que o seu lado experimental possa ser explorado de
todas as formas, sendo em aulas práticas ou até mesmo fora da sala de aula.
A literatura acadêmica vem apresentando, há pelo menos três décadas, investigações
acerca das coleções didáticas de ciências na educação básica, desvelando fragilidades e
apontando soluções para melhoria de sua qualidade. Pode‐se fazer referência, por exemplo, os
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trabalhos de Pretto (1985), Mortimer (1988), Fracalanza (1993), Melo (1998), Mohr (2000),
Sponton (2000), Carvalho (2006).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino de ciências naturais,
o conhecimento do corpo humano é condição cinequanon para que o educando possa se sentir
responsável pela preservação de sua vida e dos demais seres vivos ao seu redor.
Durante a graduação, o professor de ciências e biologia, estuda algumas disciplinas
durante um semestre ou dois. Ao iniciar sua prática como educador, tem no livro didático um
roteiro das sequencias dos conteúdos a serem abordados em sala de aula.
Hoje, no contexto do ensino fundamental o programa está distribuído da seguinte forma:
6º ano – o meio ambiente, água, ar e terra; 7º ano – características gerais dos cinco reinos dos
seres vivos; 8º ano – o corpo humano, citologia, histologia, anatomia e fisiologia; e 9º ano –
introdução à física e à química.
Analisando as abordagens acerca do corpo humano apresentadas pela grande maioria dos
livros didáticos observamos que é realizada de forma superficial e com imagens/figuras que não
expressam a realidade, e uma linguagem sem muita propriedade.
Também é distante da sala de aula e do professor do ensino de ciências em sua formação
inicial e continuada o contato direto com peças anatômicas (peças cadavéricas), e de aulas
teóricas e práticas que iriam atualizar os conceitos e rever os termos anatômicos tão empregados
nas aulas de ciências.
Pensando nesta realidade e nas limitações de profissionais que muitas vezes se veem
impossibilitados de realizar cursos de capacitação e pós‐graduação devido a uma rotina
incessante de trabalho, é que planejamos a realização de cursos de extensão de formação
continuada, começando com o curso sobre anatomia, uma vez que através da análise dos livros
didáticos de ciências mais utilizados por professores do ensino fundamental, detectaram‐se
informações resumidas e desatualizadas.
O curso além de propiciar conhecimento e atualização, possibilitou a realização de
discussões que muito contribuiu para a formação de todos os sujeitos envolvidos no processo.
Além disso, simultaneamente a realização dos cursos de capacitação foi desenvolvida uma
pesquisa exploratória com os professores de ciências da rede de ensino com o objetivo de ao
conhecermos melhor os problemas apresentados pelos educadores, formularmos hipóteses
acerca da temática. Parte do resultado desta pesquisa será apresentado e trabalhado neste
artigo.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa desenvolvida foi do tipo exploratória; muito utilizada no momento em que o
pesquisador entra em contato com as fontes de coleta de dados, alcançando maior familiaridade
com o problema, com vistas a torná‐lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 1999).
Esse tipo de pesquisa possui planejamento flexível, o que permitiu o estudo do tema sob
diversos prismas e aspectos. A pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico, entrevistas
com pessoas (professores de ciências do ensino fundamental II do 6º ao 9º ano) que tiveram/têm
experiências práticas com o problema da pesquisa (conceitos de anatomia no ensino de ciências)
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e a análise de exemplos que pudessem estimular a compreensão do problema em questão.
Neste contexto identificou‐se a abordagem qualitativa como a que mais se aproxima das
perspectivas propostas pelos objetivos delineados, no sentido de responder às demandas postas
nesta pesquisa.
Segundo Lankshear e Knobel (2008), a abordagem qualitativa refere‐se a uma complexa
exposição de perspectivas e técnicas, que se desenvolvem baseadas em diferentes teorias e
disciplinas, pois nesta perspectiva dar‐se muita importância aos dados coletados nos ambientes
naturais ou da vida real em que a “ação” acontece. Optou‐se, nesta pesquisa, por este tipo de
abordagem, por levar em conta o tipo de instituição/comunidade, a perspectiva histórica desta
instituição/comunidade, a dinâmica das relações no âmbito do ensino de ciências e o contexto
sócio‐institucional: elementos que dificilmente poderiam ser analisados e problematizados numa
perspectiva restrita aos aspectos documentais e quantitativos (BOGDAN E BIKLEN, 1994).
Apropriando‐se de Lankshear e Knobel (2008. p. 66‐67), entende‐se que
A pesquisa qualitativa é mais facilmente diferenciada da pesquisa documental e
quantitativa, por sua forte dependência da coleta de informações sobre eventos,
processos, programas, questões, atividades, etc., quando eles ocorrem em
contextos da vida real, por meio da entrevista de testemunhas oculares. Uma
razão importante para o desenvolvimento dessa abordagem é que os
pesquisadores, com frequência, querem tentar entender o mundo a partir da
perspectiva de outras pessoas (um indivíduo ou um grupo) (grifo nosso).

Por essa razão, nesta perspectiva, buscou‐se descrever o ambiente pesquisado onde nada
é trivial e tudo possui potencial para constituir‐se numa pista, focando a investigação no estudo
do processo do que simplesmente nos resultados ou produtos. Os procedimentos metodológicos,
para a realização do projeto de extensão em questão, são descritos a seguir: a) aprofundamento
de pesquisa bibliográfica com o objetivo de desenvolver o estudo e análise teórica e histórica do
debate acerca dos fundamentos, práticas e metodologias do ensino de ciências e de anatomia.
Para se proceder à materialização desta etapa, foi realizada a categorização, por meio de leitura
flutuante da bibliografia (livros, periódicos, teses e dissertações). b) concomitante aos
procedimentos descritos, foram realizadas cerca de 12 entrevistas com professores do ensino de
ciências da Rede de Educação Municipal do Município de Pombos‐PE tratando acerca da
problematização dos conceitos de anatomia no cotidiano da disciplina de ciências na escola,
trabalho em laboratório, produção textual e a pesquisa escolar. c) numa terceira etapa, os dados
levantados e sistematizados, passaram a integrar um Banco de Dados (digitalizado) que servirá
de base para outros projetos de pesquisa e extensão a serem desenvolvidos no IFPE, Campus
Vitória.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Partes dos resultados da pesquisa são apresentadas nesta seção. De início, foi
caracterizado o perfil dos docentes da Rede de Educação Municipal de Pombos‐PE. Logo em
seguida, analisam‐se a formação inicial dos professores de ciências e suas interfaces com os
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conceitos de anatomia e os dados referentes ao uso do livro didático de ciências nas aulas. Em
um momento posterior o uso dos conceitos de anatomia em sala de aula e a contextualização do
ensino de ciências.

Figura 1‐ Caracterização do perfil dos professores ciências da RMEP

No universo de 12 (doze) professores entrevistados observaram‐se que há uma variedade
no perfil da formação inicial, caracterizado pelas graduações em biologia, química e matemática.
Somente dois professores apresentaram a realização da pós‐graduação, no caso em ensino de
ciências em duas instituições distintas, uma pública e outra privada. Entre os contratados, com
jornada de 150 horas, 4 (quatro) tiveram formação inicial em biologia, 2 (dois) em matemática e
3 (três) em química. Deste conjunto apenas um professor de biologia apresentava especialização.
Já, entre os efetivos, com jornada de 200 horas, 3 (três) possuíam esse regime de trabalho, 1
(um) com graduação em matemática e 2 (dois) com graduação em biologia, sendo que 1 (um)
destes tinha especialização em ensino de ciências. Foi interessante perceber que quando
questionado acerca da formação inicial associado aos conceitos de anatomia no universo de
professores do regime de trabalho com 150 horas, 7 (sete) responderam que esta temática foi
ausente em seus cursos de graduação. Apenas 2 (dois) professores responderam que estudaram
parcialmente em sua graduação a temática. Entre os professores do regime de trabalho com 200
horas, 2 (dois) responderam que estudaram parcialmente a temática em suas graduações,
enquanto que 1 (um) afirmou não ter estudado.
Um aspecto que pode ser evidenciado a partir dos dados do gráfico é que no contexto do
ensino de ciências desta Rede de Ensino uma parte considerável de professores não é oriunda
dos cursos de graduação em biologia. Associado a esta questão, estes professores não tiveram
contato com os conceitos de anatomia. E os professores formados em biologia tiveram uma
formação parcial, de cunho teórico em detrimento da prática em anatomia. Essa evidência
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fragiliza a contextualização dos conteúdos da disciplina de ciência em sala de aula e de um trato
mais apurado por parte dos professores no uso dos livros didáticos. Embora, atualmente, as
instituições de ensino buscam métodos e inovações para suprir a dificuldade de aprendizagem
dos alunos, procurando, dessa forma, uma maior qualidade na formação de profissionais
criativos e críticos (VERRI et al., 2008 apud LIMA e PEREIRA, 2009), percebemos que o fato do
docente não ser graduado em biologia e ter que ensinar conteúdos que exijam o mínimo de
conhecimento de anatomia humana, passa a ser um fator limitante em seu trabalho em sala de
aula. Essa inferência vai ao encontro das hipóteses levantadas por Mohr (2000), Sponton (2000),
Carvalho (2006) no tocante ao uso do livro didático pelo professor de ciências.
Conquanto a anatomia humana seja a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a
constituição e o desenvolvimento dos seres organizados (DANGELO e FATTINI, 2010) e, segundo
Saling (2007), essa ciência busca o maior conhecimento do corpo humano, para que ocorra uma
melhor aprendizagem, é necessária a utilização de recursos didáticos apropriados para facilitar o
processo de ensino‐aprendizagem.
Por outro lado, sabemos que a educação está diretamente ligada ao ensino e a
aprendizagem. Entretanto, ocorre uma distinção, sendo que o ensino é a organização, a
transmissão e a vivência de conhecimentos e experiências para que ocorra uma melhor
aprendizagem no educando, a qual deve considerar a capacidade e necessidade de aprender do
mesmo; já a aprendizagem, está relacionada com as habilidades do indivíduo, tendo a
possibilidade de ocorrer de maneira formal (ensino adquirido nas escolas, por exemplo) ou
informal (ensino adquirido pelas relações sociais, por exemplo). Portanto, a aprendizagem está
relacionada com a adaptação do indivíduo ao meio que pode modificar o seu comportamento
(LIMA, 2010).
Foi perguntado aos professores quando e como os livros didáticos de ciências eram
utilizados em sala de aula. Os resultados obtidos estão descritos no quadro a seguir:
Quadro 1 – O uso dos livros didáticos de ciências
Livros didáticos

Respostas dos professores
“Utilizo quando vou trabalhar os exercícios”
“Sempre uso para explicar visualizar e exemplificar os conteúdos que
trabalho em sala de aula”

Quando os livros didáticos
são utilizados em sala de aula

“Eu sempre uso quando faço exercícios e leitura dos textos extras nas
aulas”
“Uso quando preciso exemplificar o conteúdo que está sendo
trabalhado”

Como os livros didáticos são
utilizados em sala de aula

“Eu não uso o manual do professor. Faço a utilização a partir de
minhas experiências em sala de aula”
“Eu sempre utilizo o livro didático como recurso visual para
exemplificar o conteúdo através de figuras, gráficos, fotos, esquemas
e tabelas”
“Para mim, os livros servem apenas para resolver exercícios”
“O livro é minha base de consulta para trabalhar o conteúdo em sala
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de aula, com os alunos eu sempre uso os exercícios e as figuras”
“Eu busco associar o uso do livro didático de ciências com a realidade
dos meus alunos, trazendo exemplos e temáticas do cotidiano da
comunidade”
Fonte: Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia – IFPE‐ Campus
Vitória.

O uso do livro didático de ciências no contexto analisado está muito associado a uma
visão tradicional do ensino de ciências, com foco na memorização e descontextualização dos
conteúdos. Essa inferência é visualizada a partir de quando os professores utilizam os livros, pois
sempre está associada ao “trabalhar com os exercícios”, “visualização de imagens” orientadas
pelo professor, “exemplificação do conteúdo” por meio da leitura do professor. A maneira como
os livros didáticos de ciência são utilizados em sala também desvela a concepção de ensino de
ciências. Esse uso caracteriza‐se sempre na resolução de exercícios, como material base de
consulta, como recurso visual. Apenas um professor respondeu que realiza o esforço de
contextualizar os conteúdos trazidos pelo livro para a realidade dos alunos. Em nenhum
momento foi enfatizado pelos professores, durante as entrevistas, os cuidados em relação ao uso
dos livros didáticos no tocante às filiações teóricas, conceitos apresentados, qualidade dos
gráficos, figuras, fotografias, procedimentos didáticos. A utilização do livro didático como
ferramenta pedagógica circunscreveu ao âmbito do senso comum, ficando aquém do desejável
para realização do trabalho didático‐pedagógico.
Apropriando‐se dos pressupostos teórico‐metodológicos do ensino da anatomia humana,
aonde a visualização é de fundamental importância, é possível rever as estratégias da utilização
do livro didático e do ensino de ciências. Pois, a maioria das metodologias de ensino utilizadas
nessa área explora, principalmente, o uso de multimídia, com imagens estáticas, gráficas ou
vídeos. Contudo, o contato manual com as estruturas anatômicas facilita a compreensão dos
detalhes, dimensões, texturas e propriedades físicas dessas, tais como o peso, rigidez e
elasticidade (MELO, 2007). Promover e fomentar a ação didática do professor nesta perspectiva
pode suscitar um avanço qualitativo neste campo.
A utilização e o desenvolvimento de modelos/propostas didáticas alternativas facilitam o
processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino. Dessa forma, a utilização
desses materiais é de grande importância, pois promove a realização de aulas dinâmicas que
estimulam o interesse dos alunos (JUSTINA e FERLA, 2006)
De acordo com Justina e Ferla (2006), uma estrutura quando utilizada como referência a
uma imagem impressa permite materializar uma ideia ou um conceito, tornado, assim, o
conhecimento dessas referidas imagens mais assimiláveis. A ausência de material didático
especializado torna limitante o aprendizado, principalmente na área morfológica. A utilização de
modelos de ensino‐aprendizagem alternativos permite que os discentes formem uma imagem
mais próxima das estruturas dinâmicas reais (FREITAS, 2008).
Para ampliar a discussão acerca do material didático foi indagado aos professores acerca
do uso dos conceitos de anatomia em sala de aula e a contextualização do ensino de ciências no
tocante ao estudo do corpo humano. Durante as entrevistas observou‐se uma recorrência por
parte dos professores aos conceitos de anatomia apresentados nos livros didáticos, que na
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maioria das vezes não são fiéis ao rigor conceitual deste campo disciplinar, levando os
professores a enfatizar erros grosseiros nas aulas de ciências.
Por menores que sejam as crianças, elas sempre se perguntam sobre como funciona o
nosso corpo. Para que serve o sangue? A gente come e bebe água para quê? De onde vem a sede
que sentimos depois de correr? Quanto tempo podemos ficar sem respirar? Mesmo antes de
começar a estudar o organismo, elas formulam hipóteses para essas perguntas (em geral,
apoiadas em informações vindas de casa e da mídia, e algumas com grandes equívocos
conceituais). É papel do professor lançar novas questões e tentar ajudá‐las a construir
explicações mais ajustadas (e muitas vezes provisórias) sobre o tema. É claro que não se espera
que os alunos consigam entender toda a complexidade do organismo humano e das explicações
científicas que ajudam a entendê‐lo, mas é preciso que conheçam as características e definições
básicas, as funções dos diversos órgãos e suas relações.
O estudo do corpo humano relacionado à anatomia humana é apresentado pelo
Ministério da Educação como um tema transversal pontuado nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) (1997). Ao se estudar o corpo humano deve‐se conhecer as suas dimensões
anatômicas, psíquicas e socioculturais, e estes temas devem estar incorporados a todas as
disciplinas curriculares. O texto dos PCNs defende a importância dos educadores reconhecerem a
curiosidade e busca pelo prazer com algo inerente ao ser humano. No entanto, as
responsabilidades de inserir esta temática ficam, sobretudo, por conta da disciplina de ciências e
biologia, dando ênfase a dimensão anatômica e fisiológica do corpo humano. É exatamente nesse
ponto que começam as distorções.
Apenas para citar alguns exemplos podemos lembrar aqui o caso do estudo do sistema
cardiovascular. A grande maioria dos livros de ciências e biologia ensina que os átrios são
sinônimos de aurícula. Na verdade não são. O átrio é uma cavidade de parede fina, com paredes
posteriores e anteriores lisas, onde o esquerdo recebe o sangue oxigenado e o direito recebe o
sangue venoso enquanto que aurículas são expansões destes, em forma de orelhas (daí o nome
aurícula). Outro erro crasso, ensinado no ensino fundamental I, é afirmar que as veias
transportam sangue venoso e as artérias transportam sangue arterial. Sabemos que a diferença
entre veias e artérias, está relacionada com o sentido do sangue transportado por elas e não no
tipo de sangue que elas transportam.
Podemos encontrar dificuldades também quando pedimos para os alunos localizarem,
num modelo anatômico, onde encontramos o apêndice vermiforme ou o baço, órgãos simples,
mas ao mesmo tempo desconhecido pelos estudantes de ciências do ensino fundamental e de
biologia do ensino médio. É por isso que Freire (1996) e Orlando (2009) enfatiza que a utilização
de modelos biológicos representados por estruturas tridimensionais ou semiplenas e coloridas
facilitam a aprendizagem, além de complementar o conteúdo escrito e as figuras planas e muitas
vezes descoloridas dos livros. Além do lado visual, esses modelos permitem que o estudante
manipule o material, visualizando‐o de vários ângulos, melhorando, assim, sua compreensão
sobre o conteúdo abordado. Também, a própria construção dos modelos faz com que os
estudantes se preocupem com os detalhes intrínsecos e a melhor forma de representá‐los,
revisando o conteúdo, além de desenvolver suas habilidades artísticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

É de compreensão geral que o campo disciplinar da anatomia e do ensino de ciências
necessitam respaldarem‐se em materiais concretos, atividades práticas e em recursos
tecnológicos que potencializem a compreensão das aulas teóricas, preferencialmente apoiadas
em um conjunto de atividades que induzam e aprimorem os conhecimentos anteriormente já
adquiridos pelos alunos.
Para que o processo ensino‐aprendizagem em Ciências Naturais concorra para esta
finalidade, é imprescindível que o professor tenha consciência e aprecie criticamente as suas
próprias representações, para que elas não contribuam, junto aos alunos, para a construção de
uma concepção de corpo humano fragmentado e dissociado de si, dos outros e do mundo.
Através deste trabalho pretendeu‐se contribuir de maneira reflexiva com o trabalho
desenvolvido pelos professores de ciências induzindo a construção de uma base teórico‐prática
da anatomia do corpo humano. Essa discussão pretende não só revivenciar os conhecimentos
inerentes ao professor de ciências, mas oferecer uma realidade didática, diferenciada daquela
que o professor está acostumado a ler nos livros didáticos com figuras que geralmente distorcem
a realidade.
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RESUMO
Esta pesquisa insere‐se nas políticas de ações
afirmativas – relações de gênero – e tem por objetivo
averiguar como ocorre a relação entre alunas e alunos
dos cursos integrados do IFS, Campus Aracaju e os
saberes das disciplinas Matemática e Língua Portuguesa.
A pesquisa será do tipo exploratório, e no momento,
contou com uma abordagem quantitativa. Fez‐se pela
necessidade de diagnosticar o perfil do corpo discente,
destacando principalmente a relação que mantém com
as disciplinas matemática e língua portuguesa. Para
coletar os dados, foi empregado inicialmente a leitura e
análise de documentos produzidos pelo IFS acerca de
matrícula do ano letivo 2013. Aplicou‐se um

questionário com questões abertas e fechadas. As
razões que motivam a realização de uma pesquisa desse
porte são: promover a equidade de gênero no que diz
respeito ao ensino de Língua Portuguesa e de
Matemática, criar e registrar dados que correlacionem
estudantes e seus saberes no IFS; promover estudos que
possam minimizar ou erradicar a evasão.

PALAVRAS‐CHAVE: Gênero, Relação com o Saber, Língua Portuguesa, Matemática.

STUDENTS RELATED TO THE KNOWLEDGE OF MATHEMATICS AND PORTUGUESE LANGUAGE
ABSTRACT
This research is part of the affirmative action
policies ‐ gender relations ‐ and aims to find out
how is the relationship between students of
integrated courses of IFS, Campus Aracaju and
knowledge of the subjects Mathematics and
Portuguese Language. The research is an
exploratory, and when counted with a quantitative
approach. It was made by the need to diagnose the
profile of the student body , especially highlighting
the relationship it maintains with the math and
Portuguese language courses . To collect the data,

was initially used to reading and analyzing
documents produced by IFS on enrollment of the
school year 2013. Was applied a questionnaire with
open and closed questions. The grounds for
conducting a survey of this size are to promote
gender equity with regard to the teaching of
Portuguese and Mathematics, create and record
data correlating students and their knowledge in
the IFS; promote studies that can minimize or
eradicate high school dropout.

KEY‐WORDS: Gender, Relation to Learn , Portuguese, Mathematics.
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ESTUDANTES RELACIONADOS AOS SABERES DE MATEMÁTICA E DE LÍNGUA PORTUGUESA
A educação no Brasil continua se apresentando como contraditória e por vezes paradoxal.
Por um lado, diversas escolas são criadas, exige‐se a entrada de todas as crianças e jovens na
escola e se gera expectativas de empregos para todos aqueles que se tornarem qualificados pelo
ensino regulamentado. Por outro lado, não se erradicou o analfabetismo, a evasão escolar atinge
índices altíssimos e há bastantes desigualdades no aproveitamento das oportunidades do
aprender, da conclusão de etapas, enfim, as estatísticas internacionais e nacionais apontam
ainda para um grande déficit de aprendizagem, de modo particular referente à leitura,
interpretação de texto e ao raciocínio matemático.
É na perspectiva de entender parte dessas contradições que o presente artigo, fruto de
uma pesquisa desenvolvida no Instituto Federal de Sergipe – IFS –, elegeu como objeto de estudo
a relação que alunos e alunas do ensino profissionalizante mantêm com o saber (CHARLOT,
2000). Constituiu‐se como um estudo que pretende conhecer quem é esse(a) aluno/a, como se
posiciona na vida escolar, que estratégias emprega para lidar com a diversidade do cotidiano
escolar como o estar em sala de aula, o exercício de atividades nos laboratórios, o submeter‐se a
avaliações etc.
Para tanto foram considerados estudantes matriculados/as em 2013 no IFS, campus
Aracaju, nos cursos integrados. Em um primeiro momento a pesquisa se limitou à relação que o
corpo estudantil manterá com duas das diversas disciplinas que fazem parte do currículo escolar,
a saber: Língua Portuguesa e Matemática. Por quê?
Os estudos de gênero apontam que há imensa disparidade em relação aos resultados de
alunos e de alunas nessas áreas do saber (CARVALHO, 2007; STANKI, 2000). Segundo o Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, 2010) as notas dos alunos brasileiros estão bem
abaixo da média dos alunos dos países desenvolvidos. O PISA busca medir o conhecimento e a
habilidade em leitura, matemática e ciências de estudantes com 15 anos de idade tanto de países
membro da OCDE quanto de países parceiros. Esses resultados corroboram com o que se ouve
comumente entre os/as estudantes “tenho medo de matemática” ou “não sei fazer redação”
entre outras situações que revelam serem essas disciplinas por vezes cruciais para o bom
desenvolvimento do curso integrado.
Ademais, em relação aos estudos de matemática e de língua portuguesa existe uma variável
estudada pelo PISA muito importante a ser considerada: as questões de gênero. Assim, constata‐
se que as meninas brasileiras superam os meninos nas provas de leitura e os meninos as
superaram nas provas de matemática. Por que isso acontece? Há quem defenda que meninos e
meninas trazem inatas predisposições para se saírem bem em determinadas áreas das ciências e
há quem defenda que os costumes, a cultura em que foram formados pode criar meios de
aprendizagem diferenciados para meninos e meninas. Na pesquisa, partiu‐se da crença na
segunda vertente, por isso a atenção se dirigiu à configuração do lócus em que eles estudam, ao
percurso que fazem nele e às manifestações dos traços de gênero, adquiridos por certo na
família e no ensino fundamental, que dificultam (ou facilitam) a relação com os saberes
Matemática e Língua Portuguesa.
A pesquisa parte da crença que as relações de gênero são oriundas, na maioria das vezes,
no contexto familiar, mas o contexto pedagógico em que os/as discentes são inseridos/as pode
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fazer com que se enraízem preconceitos de gênero ou, ao contrário, sejam minimizados.
Acredita‐se ser possível ocorrerem alterações como não gostar de matemática mas com o
convívio escolar passar a gostar ou como nunca haver feito uma redação mas agora sentir
segurança em escrever, entre outras situações.
A fim de averiguar tais intenções/hipóteses é que se desenvolveu a pesquisa cujos
resultados estão no corpo dessa comunicação. Por razões didáticas, ela está dividida em duas
partes: uma teórica em que constam os conceitos de saber e de gênero; a outra empírica em que
constam as etapas da construção da pesquisa e seus resultados.
Conceitos e perspectivas teóricas
A expressão “da relação com o saber” na área da educação foi introduzida por Charlot na
década de 80, posteriormente, ele e sua equipe explicitaram elementos para uma teoria da
relação com o saber (SILVA, 2008). Para se chegar a essa relação, Charlot partiu do princípio de
que a origem social não pode ser sempre a causa de uma situação de fracasso do aluno. Aliás, o
autor desmistifica a noção de fracasso escolar, negando‐a e esclarecendo que um aluno em dada
situação pode fracassar. De modo simples, é só perceber que nem sempre os alunos de classe
média ou de classe alta se saem bem na escola, assim também nem sempre um aluno de classe
social desprivilegiada, que até passa fome, se sai mal nos resultados escolares.
Isso é possível demonstrar porque o homem para Charlot não deve ser compreendido
apenas a partir das explicações sociológicas, razões psíquicas também o constroem, então, o
homem é um ser social e psíquico e como tal possui toda uma carga histórico‐cultural apreendida
desde o nascimento com a família e, posteriormente, com as diversas comunidades com as quais
ele vai interagir. O homem também é dotado de pulsão que move desejos. Tais desejos
configuram o homem como um ser singular.
Dentro dessa concepção, o homem é definido como o ser “levado pelo desejo e aberto
para um mundo social no qual ele ocupa uma posição e do qual é elemento ativo” (CHARLOT,
2000, p. 57). Sendo ativo, é ele quem define o grau de interação que vai manter com as
atividades escolares, por exemplo. Mas essa interação se dá obviamente com os outros, assim o
saber é relacional, pois se produz em confronto com outros sujeitos, o saber se constrói a partir
da história e da cultura nas quais o homem se insere. Portanto, para Charlot, toda educação
supõe o desejo, como força propulsora que alimenta o processo.
Quanto ao saber produzido por meninas, Charlot (2013) reconhece, tal como os estudos
de gênero, que a escola é permeada por valores masculinos ocultos, porém, as meninas têm se
saído melhores. “A escola é um dos poucos lugares que afirma explicitamente a igualdade dos
sexos e que abre espaço para as mulheres superarem os homens” (CHARLOT, 2013, p. 141). É
certamente por esse viés que as alunas do IFS mobilizam‐se, despertando seu desejo para
superarem os preconceitos de gênero implícitos ou explícitos numa escola predominantemente
formada por homens.
Gênero
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O conceito de Gênero questiona as explicações que outrora se buscava na Biologia para
demonstrar o tecido de relacionamentos entre os sexos. As diferenças de pensamento e atitudes
de homens e mulheres vistas como naturais passaram a ser vistas como resultados de
entrosamentos socioculturais. Anteriormente a essa compreensão se colocavam homens e
mulheres determinados pela anatomia, hoje, entretanto, há entre os estudiosos (CARVALHO, M.
G. 2003; CASAGRANDE, 2005; SIMIÃO e MARCHI, 1997, entre outros) uma compreensão cultural.
O conceito de gênero, conforme já ficou dito, começou a ser usado com o intuito de
afastar‐se do binarismo sexual oriundo das regras naturalizadas pela biologia. O construto social
em torno do dualismo sexual começa a substituir a distinção de sexo. Algum tempo depois, o
conceito de gênero foi se apropriando de outras demandas como a de não ser o gênero apenas
produto de uma construção social, mas acima de tudo produto das relações antagônicas ou
igualitárias que homens e mulheres mantêm. Nessas relações se inseriu aos poucos outra noção
muito cara às feministas, o conceito de poder. A partir, principalmente, dos estudos de Scott, o
gênero passou a ser visto como “forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1989,
p. 14)
Nos estudos de Butler (2003), também, as categorias gênero e poder se associam para
compreender o que constitui o sujeito na contemporaneidade. A filósofa americana ao tratar de
questões referentes à subjetivação, mostra que o sujeito não é uma entidade substancial que
possa representar um grupo, por exemplo, o das mulheres. Sua obra aposta na instabilidade e
fluência do sujeito.
Consequentemente, toda a política feminista que estava centrada na concepção de um
sujeito essencial parece passar por uma situação difícil, impossibilitada, talvez, de lutar em nome
das mulheres que compõem o mundo. Butler (2003, p. 19) mostrará que o sujeito é uma
“formação discursiva”. Basta observar que na compreensão elencada acima por meio de
Carvalho (2003), Casagrande (2005), Simião e Marchi (1997), gênero é compreendido na medida
em que se associa ao campo político e cultural. É como se houvesse uma relação de causa e
efeito: política e cultura formam o gênero. Ao contrário do que propõem tais estudos, Butler
entende que a concepção de gênero é construída no discurso e pelo discurso. As concepções da
feminista Butler, concentram‐se, segundo Almeida (2008, p. 4) na “forma como a identidade de
gênero é construída no discurso e pelo discurso”. Butler (2003) dirá que o sujeito deve ser
compreendido como processo ao invés de um sujeito estático – mulher ou mulheres – como
querem as feministas. Propõe:
O gênero não deve ser construído como uma identidade estável ou lócus de
ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero é uma identidade
tenuemente constituída no tempo, instituído num espaço externo por meio de
uma repetição estilizada de atos (BUTLER, 2003, p. 200).

Esta é a postura adotada ao longo da pesquisa.
Aspectos metodológicos
O Objetivo geral da pesquisa foi diagnosticar a relação que os/as estudantes mantêm com
os saberes da Matemática e da Língua Portuguesa no que concerne à aversão ou empatia
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perante tais disciplinas, considerando as relações de gênero, os desempenhos escolares voltados
para o estudo de cálculo e para produção textual. Teve como objetivos específicos identificar o
perfil dos alunos/as dos cursos integrados do campus Aracaju no que diz respeito a sua relação
com os estudos e vivência na instituição; conhecer os motivos que levam os alunos e alunas a se
desempenharem bem ou mal em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática e
compreender como alunos e alunas elaboram estratégias de estudo nas disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática.
Para tanto, a pesquisa se desenvolveu com caráter exploratório (LAVILLE & DIONNE,
1999), dentro de uma abordagem, inicialmente, quantitativa. Primeiro foram vistos os
documentos referentes à matrícula estudantil do ano letivo de 2013, Campus Aracaju, de todos
os primeiros anos dos cursos integrados ofertados no Campus Aracaju, a saber: Eletrotécnica,
Eletrônica, Química, Alimentos, Informática e Edificações. Paralelamente, foram lidos os
documentos de avaliação internacional como o PISA.
Segundo, selecionou‐se uma bibliografia voltada para os estudos de gênero,
prioritariamente os de Scott (1989), Louro (2002, 2003), Carvalho (2007), Santos (2013), e para as
construções de saberes de matemática e de língua portuguesa prioritariamente os de Charlot
(2000, 2013) e Silva (2008).
Terceiro, foi elaborado um questionário para ser aplicado aos sujeitos da pesquisa. Não
houve obrigatoriedade em participar do questionário nem foram requeridos nomes dos que
aceitaram participar. A aplicação dos questionários, feita por dois bolsistas, ocorreu em janeiro
de 2014, em sala de aula com antecipada autorização da PROPEX e dos professores. Escolheu‐se
exatamente o período de aulas de língua portuguesa ou o de matemática. Os alunos levaram em
média 30 minutos para responder.
Quarto, foi feita a confecção dos gráficos. Todos os dados colhidos através do
questionário foram trabalhados com apoio da ferramenta o software R – um software livre –
fazendo uso do pacote estatístico Rcmdr que possui licença pública a qual permite cópia e
distribuição e por meio dessa ferramenta foi possível tomar conhecimento das informações e,
mais que isto, se pode fazer o cruzamento das variáveis como idade, sexo, gênero, disciplinas,
gosto, aversão, classe social etc. É importante frisar, que inicialmente uma das coordenadoras – a
professora de matemática – ministrou um curso sobre o software – aos demais participantes, e
coube principalmente aos dois bolsistas, alunos de licenciatura em matemática, a alimentação
dos dados e sua confecção. A partir daí fez‐se uma análise e parte dela será apresentada a seguir.
A pesquisa em si
O Instituto Federal de Sergipe em 2013 contava com uma matrícula no primeiro ano de
247 alunos e alunas sendo que eles se dividem em seis cursos integrados. Porém, quando o
questionário foi aplicado, no fim do ano letivo, precisamente no penúltimo mês o número de
alunos frequentando a sala de aula era pequeno. A longa greve dos servidores da rede de
educação federal de 2012 afetou imensamente o calendário escolar de 2013, mas isso não basta
para explicar a evasão. Entre os fatores se destacam: a precariedade de laboratórios, a falta de
alguns professores e o medo de reprovar.
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Tabela 1 – Quantidade dos alunos entrevistados em relação ao total de matriculados no
Instituto Federal de Sergipe cursos integrados.
População

Cursos Integrados

Cursos

Total de Alunos
Matriculados

Alimentos
Edificações
Eletrônica
Eletrotécnica
Informática
Química

Total de Alunos
Entrevistados

39
41
42
45
39
41

28
23
19
31
23
22

Fonte – Pesquisa de Gênero – IFS‐Campus Aracaju.

Eles são oriundos de diversos lugares tanto do Estado de Sergipe quanto da Bahia e de
Alagoas. A maior parte mora em Aracaju, capital do Estado. Suas famílias pertencem a classes
populares. Apesar disso, a maioria dos/das discentes provém de escolas da rede particular de
ensino. Pode‐se depreender: a) nos bairros mais afastados, as escolas públicas são precárias e
constantemente nos últimos anos têm passado por greves, logo, os pais procuram “escolinhas”
que ofereçam uma melhor formação ou, ao menos, um calendário regular; b) os pais julgam ser
as escolas particulares melhor preparadas; c) como o acesso ao IFS se dá por concurso, passam,
supostamente, os mais bem preparados e estes, ao que tudo indica, estão na rede particular de
ensino.
Tabela 2 – Renda familiar dos alunos entrevistados dos cursos integrados.
População

Cursos Integrados

Renda
Familiar
Até R$ 400,00
De R$ 400,00 a R$ 1.000,00
De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00
De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00
Acima de R$ 3.000,00
Não Declarado

Frequência
9
55
39
13
24
6

Fonte – Pesquisa de Gênero – IFS‐Campus Aracaju.

Quanto à escolaridade de sua mãe e de seu pai, observa‐se que a maioria deles tem o
ensino médio completo. Mas há alguns fatos que se destacam como, por exemplo, as mães em
número superam os pais em relação ao curso superior completo ou incompleto e nos cursos de
pós‐graduação. Outro dado é que os filhos/as sabem informar mais sobre sua mãe do que sobre
seu pai, o que se pode deduzir: a) as mães conversam mais com seus filhos do que os pais; b) o
casal é separado e os filhos moram com a mãe. O fato é que elas são mais escolarizadas o que é
coerente com o que diversas pesquisas apontam (CHARLOT, 2013; Carvalho, 2007)
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Tabela 3 – Grau de Escolaridade dos Pais e/ou semelhantes dos alunos entrevistados dos
cursos integrados.
População

CursosIntegrados

Grau de Escolaridade

Mãe/Madrasta

Pai/Padrasto

2
12
14
10
12
44
10
22
15
5

1
8
15
8
7
48
13
16
11
19

Nunca Estudou
Entre a 1ª e 4ª série do E.F.
Entre a 5ª e 8ª sériedo E.F.
Ensino Fundamentalcompleto
Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós‐graduação
Não sei

Fonte – Pesquisa de Gênero – IFS‐Campus Aracaju.

Nos cursos Integrados, matriculados nos primeiros anos, 41% se constituem de mulheres
e 59% de homens. Entre os cursos que possuem maior matrícula de alunos é o de Eletrotécnica
(fem.: 9,68%; masc.: 90,32%) e o que possui maior matrícula de alunas é o de Química (fem.:
77,27%; masc.: 22,73%). Curiosamente, não há professoras na coordenação de Eletrotécnica.
Entretanto, de modo geral, a relação que os/as alunos/as mantêm com as disciplinas de
português e matemática é:
Tabela 4 – Opinião sobre Português/Matemática: Dificuldade, Preferência e Importância em
relação ao gênero.

Tópicos

Grau de Dificuldade

Grau de Preferência

Grau de Importância

Opinião

Fácil
Difícil
Não declarado
Gosta
Não Gosta
Não Declarado
Importante
Menos Importante
Não Declarou

Português
Masculino
46
16
24
41
27
18
64
3
19

Feminino
31
10
19
32
12
16
45
1
14

Matemática
Masculino
43
26
17
59
8
19
63
0
23

Feminino
24
22
14
35
11
14
40
1
19

Fonte – Pesquisa de Gênero – IFS‐Campus Aracaju.
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Ambas as disciplinas são consideradas de grande importância para os/as discentes. Mas
se somarmos o número dos que não declararam, supostamente, por indiferença e os que
declararam ser pouco importante, o número surpreende, afinal, atinge aproximadamente um
percentual de 26%. O reconhecimento da importância para as referidas áreas de saber não
coincide com o gosto por estudá‐las. Este é bem menor. Por se tratar de cursos técnicos, a
preferência é bem maior por matemática do que por português. É interessante constatar que
mesmo gostando mais daquela do que desta, os/alunos/as reconhecem a dificuldade de
compreender os estudos matemáticos.
Considerações finais
No IFS os/as estudantes situam‐se numa classe social que vê o trabalho como parte de
sua vida. Os alunos e alunas expressam ao entrar na escola um desejo de se capacitarem para
determinadas profissões, aumentar as suas habilidades e o nível educacional: “os jovens
sergipanos vão à escola para conseguir um bom emprego” (CHARLOT, 2006, p. 93). Por isso, a
necessidade de conhecê‐los melhor. Urge promover melhores formas de aproveitamento
escolar, para tanto precisamos saber como ocorre a relação alunos/saberes da matemática e da
língua portuguesa. Em “Juventudes Sergipanas”, no que toca à educação, há algumas diferenças
a serem observadas: a) as mulheres passam mais tempo na escola enquanto os homens têm
trajetória escolar com interrupções (abandono e retorno). Os motivos de desistência, tanto deles
quanto delas, são vários, dentre os quais estão “oportunidade de trabalho (masc.: 41,8%; fem.:
13,4%); dificuldades financeiras (masc.: 12,8%; fem.: 15,2%) gravidez (masc.:0,2% ; fem.: 21,2%)”
(CHARLOT, 2006, p. 63).
No IFS, ainda não há dados oficiais sobre evasão, sobre índices de maiores ou menores
dificuldades de aprendizagem etc. Através da pesquisa, de seus questionários e entrevistas será
possível perceber que dificuldades de aprendizagem e de adaptação implicam abandono dos
estudos ou maior dedicação a eles. Além disso, o cotidiano pedagógico do Instituto é muito
diferente da rotina de outras escolas, então, muitas vezes o estudante que acabara de sair do
ensino fundamental, depara‐se ao entrar no IFS com uma dinâmica de estudos, com uma
estrutura administrativa e pedagógica distintas da realidade anterior do/a aluno/a. Isso pode ou
não afetar a relação que eles mantêm com o saber. Por fim, seus resultados apontam para a
necessidade urgente de serem repensadas as práticas de gênero no espaço educativo e,
consequentemente, de serem elaborados projetos que deem conta de minimizar tais déficits e
disparidades entre os gêneros.
Portanto, a pesquisa se justificou pela necessidade de a maior instituição sergipana de
ensino tecnológico adentrar‐se na roda das pesquisas destinadas a compreenderem melhor o
cotidiano pedagógico em que se inserem seus/suas discentes, prestando atenção as ações e
reações que acontecem no processo escolar e considerando os efeitos das relações de gênero
que perpassam no processo educativo, enfim, somente diante desse universo tão rico é que se
pode almejar melhor rendimento, melhor aprendizagem, melhor crescimento e prosperidade
para os jovens brasileiros.
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RESUMO
Na formação de professores, tanto de Química como em
qualquer área da ciência, é possível o contato com uma
linguagem cientifica elaborada, complexa para os
educandos. Dessa complexidade de organização do
conhecimento na estrutura cognitiva surgiu algumas
opções teórico‐metodológicas ao longo da história,
como o conceito de aprendizagem significativa proposto
por Ausubel. Aprendizagem significativa é um processo,
no qual novas informações se relacionam de forma não
arbitrária e substantiva na estrutura cognitiva do
aprendiz.
Analisaram‐se
diferentes
tipos
de

metodologia, no ensino superior, utilizadas pelos
professores do IFCE‐campus Quixadá. Realizou‐se uma
coleta de dados por meio da aplicação de um
questionário com dez questões com vinte docentes do
curso. Segundo os entrevistados, a metodologia usual é
aula expositiva dialogada, com 70%, enquanto 20% são
aulas práticas e 10% estudo dirigido. Construir uma
aprendizagem ativa, com bases teóricas engajadas em
atividades experimentais que privilegiem a prática
significativa do conhecimento torna‐o significativo,
dinâmico e aplicável.

PALAVRAS‐CHAVE: Ausubel, estrutura cognitiva, métodos de ensino, aprendizagem ativa.

MEANINGFUL LEARNING: A CASE STUDY WITH FACULTY OF COURSE DEGREE IN CHEMICAL IFCE
‐ CAMPUS QUIXADA
ABSTRACT
In teacher training, both in Chemistry and in any area of
science, you can contact with an elaborate, complex
scientific language to learners. This complexity of
organization of knowledge in cognitive structure
emerged some theoretical and methodological choices
throughout history, such as the concept of meaningful
learning proposed by Ausubel. Meaningful learning is a
process in which new information is related to non‐
arbitrary and substantive manner in the cognitive
structure of the learner. Significative learning is a
process in which new information is related to non‐
arbitrary and substantive manner in the cognitive

structure of the learner. We analyzed different types of
methodology in higher education, teachers use the IFCE‐
campus Quixadá. We conducted a data collection
through a questionnaire with ten questions with twenty
faculty members. According to respondents, the usual
methodology is dialogued expositive class, with 70%,
while 20% are practical classes and 10% directed study.
Build an active learning with theoretical foundations
engaged in experiential activities that emphasize
significant practical knowledge becomes meaningful,
dynamic and applicable

KEY‐WORDS: Ausubel, cognitive structure, teaching methods, active learning.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: ESTUDO DE CASO COM DOCENTES DO CURSO DE
LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFCE – CAMPUS QUIXADÁ

INTRODUÇÃO
Na formação de professores, independente da área de estudo, é possível o contato com
uma linguagem científica elaborada, complexa para os educandos. Dessa complexidade de
organização do conhecimento na estrutura cognitiva surgiram algumas opções teórico‐
metodológicas ao longo da história. Essa busca explica como o conhecimento se estruturou, qual
a melhor forma de transmitir as informações, dentre outros questionamentos sobre as teorias
educacionais.
O apogeu dessas discussões veio quando se começou a falar de estímulo, reforço
positivo, objetivo operacional, instrução programada e outros conceitos, influenciados por uma
época comportamentalistas, na qual o significado pouco ou nada importava (MOREIRA et al.,
1997).
Novos conceitos surgiram na educação, como a aprendizagem significativa, proposta pelo
psicólogo norte‐americano D. P. Ausubel (PELLIZARI et al., 2002). Ele afirmou que a aprendizagem
ocorre quando uma nova informação ancora‐se em conceitos já presentes nas experiências de
aprendizados anteriores e, por isso, o fator mais importante que influencia na aprendizagem
consiste no que o aluno já sabe. É a partir desse ponto de apoio, que deve decorrer a
aprendizagem dos novos conceitos de forma significativa. (MOREIRA et al., 1997)
Conforme Ausubel (1982), quando a aprendizagem significativa não se efetiva, o aluno
utiliza a aprendizagem mecânica, isto é, decora ‟o conteúdo, que não sendo significativo para
ele, é armazenado de maneira isolada, podendo inclusive esquecê‐lo em seguida. É o caso de
estudantes que depois de fazer a prova, esquecem tudo o que lhes foi ensinado. Pode‐se
observar que alguns alunos não se dispõem a aprender de maneira mecânica” e, por isso,
acabam não aprendendo. Estes são os que reprovam, algumas vezes, até mais de uma vez e ao
perceber esse fato, é indispensável utilizar estratégias que contemplem oportunidades de
aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica leva alunos e professores a acreditarem
que o ensino se efetivou; este engano ocorre quando o estudante consegue reproduzir nas
avaliações o conteúdo tal qual foi transmitido pelo professor. Então, os educandos são aprovados
para a série seguinte sem ter aprendido realmente.
Segundo Moreira et al., (1997), aprendizagem significativa é um processo, no qual novas
informações se relacionam de forma não arbitrária e substantiva na estrutura cognitiva do
aprendiz; novos conhecimentos relacionam‐se com outros conteúdos de caráter relevante na
estrutura cognitiva, os chamados subsunçores, ou seja, uma ideia ou proposições já existentes.
Os princípios da aprendizagem significativa trazem inúmeras possibilidades de aplicação
na formação profissional em saúde, na engenharia, no ensino de Ciências e de outros saberes
(OLIVEIRA; CYRINO, 2006), colaborando para o ganho cognitivo efetivo do estudante e, de fato,
para o alcance do verdadeiro ideário do professor/mestre: contribuir para a formação do
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homem. No âmbito do ensino, a aprendizagem significativa cria, para os professores e para os
alunos, a possibilidade de contextualização dos conhecimentos científicos, promovendo um
aprendizado mais efetivo, capaz de tornar o indivíduo um sujeito apto a construir sua própria
formação.
Buchweitz, (2001), avaliou, junto a graduandos de licenciatura em Ciências (Física e
Biologia), momentos de aprendizados que haviam sido significativos para eles. Os resultados do
estudo indicaram que “(...) as aprendizagens consideradas significativas não foram apenas
cognitivas, mas também de atitudes e de habilidades e caracterizaram‐se predominantemente
por envolverem a participação ativa do aprendiz”.
Substantivamente, o ensino‐aprendizagem depende do professor, pois cabe a ele ensinar
e utilizar organizadores prévios que devem ser apresentados antes dos conteúdos para que esses
funcionem como “pontes cognitivas” entre a realidade do aluno e o que será ensinado. Desse
modo, há o diálogo entre o que já é sabido e o que será aprendido, possibilitando a interação.
Relacionando os saberes, o educador deve utilizar materiais potencialmente significativos, que
sejam relacionáveis a conhecimentos prévios, de modo não arbitrário e não literal (exato), mas
acessível a seus conhecimentos, relevantes como imagens, símbolos, proposições entre outros
(MOREIRA, 2011).
A aprendizagem significativa tem vantagens notáveis para o educando na assimilação dos
conteúdos, na tentativa de lembrá‐los posteriormente e na experiência de novos saberes, o que
coloca essa prática de apropriação como adequada para ser utilizada em sala de aula (PELLIZARI
et al., 2002). Todavia, para que ocorra, é preciso uma junção entre a matéria a ser aprendida e os
conhecimentos que o aluno traz com algum aspecto da estrutura cognitiva. Conforme Campos
(2010), “toda aprendizagem resulta em mudança naquele que aprende”.
Nesta pesquisa, realizar‐se‐á os diferentes tipos de metodologia utilizadas pelos docentes
do IFCE ‐ campus Quixadá do ensino superior, bem como, suas implicações no processo de
aprendizagem dos alunos do curso de licenciatura em Química.
METODOLOGIA
Realizou‐se uma coleta de dados por meio da aplicação de um questionário com dez (10)
questões, nove (09) objetivas e uma (01) subjetiva, com vinte (20) docentes do curso de
licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) –
campus Quixadá. Após análise dos dados obtidos, os resultados foram plotados em gráficos,
usando o programa Excel 2013 seguido das discussões.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Observa‐se na figura 1, que quando questionado aos professores se ele costumam
encontrar dificuldade no processo de aprendizagem dos alunos do curso de licenciatura em
Química do IFCE – campus Quixadá, 65% responderam que frequentemente encontram
dificuldades, enquanto 25% marcaram que sempre encontram e somente 10% afirmaram que
raramente depara‐se com problemas na aprendizagem. Então, a maioria dos professores
encontram dificuldades para ensinar no curso de licenciatura em Química, logo vem a questão
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quais as dificuldades e que reflexos há na relação professor‐aluno e ensino‐aprendizagem.

Figura 1 – Encontra‐se dificuldades na aprendizagem dos alunos.
Zarnon e Maldaner (2010) falam que a aprendizagem deve ser construida de forma ativa
pelos indivíduos; aquilo que o sujeito já sabe influencia em sua aprendizagem. Um dos motivos
para as dificuldades encontradas pode ser as concepções trazidas pelos alunos dos níveis
anteriores de ensino.
Quando indagados se, na hora de avaliar, era levado em consideração, a evolução do
aluno no decorrer da disciplina (figura 2), 65% marcaram que sempre levam em consideração o
desenvolvimento dos alunos e 35% optaram por frequentemente consideram. O resultado
mostra que os professores levam em consideração a evolução do aluno, ou seja o estudante é
avaliado de forma significativa. Considerando os conhecimentos prévios, dos graduandos de
licenciatura em Química, a avaliação é feita de forma mais humana e pedagogicamente
adequada, que pondera o educando não só por meio de provas, mas também, pelo que ele
desenvolveu de novo em sua estrutura cognitiva.
Para Moreira (2011), a aprendizagem significativa depende muito mais de novas posturas,
novas filosofias, do que de novas metodologias. É necessário agregar novas maneiras de avaliar.
Ainda hoje, há instituições de ensino que avaliam seus alunos baseadas em teorias muito mais
behaviorista do que construtivista. Há provas que o aluno “sabe ou não sabe”, que está certo ou
errado é totalmente comportamentalista e privilegia a aprendizagem mecânica, não significado,
nem compreensão dos conteúdos. Muitas vezes há uma simulação de aprendizado. A proposta
de Ausubel é radical e requer a proposição progressiva de situações novas que requeira a máxima
transformação do conhecimento adquirido, o tornaria esse processo natural.
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Figura 2 – Consideração pela evolução dos alunos na disciplina.
Os professores foram questionados se em suas práticas de ensino buscam relacionar
teoria e prática, e se procuram dinamizar suas aulas contextualizando sua área de conhecimento
com o dia a dia dos educandos. Os resultados podem ser visualizados na figura 3.1, onde 55%
responderam que frequentemente relacionam teoria e prática, já 35% respondeu que sempre
relacionam teoria e apenas 10% afirmaram que raramente relaciona teoria e prática. Já a figura
3.2, os entrevistados (60%) contextualizam sua área de conhecimento com o cotidiano, 40%
sempre contextualizam com o dia a dia e nenhum relaciona raramente ou nunca. Percebe‐se que
há uma porcentagem significativa dos docentes que ministram aulas dinâmicas que contemplam
tanto a teoria como a prática, associadas ao cotidiano dos graduandos do curso de Licenciatura
em Química.

Figura 3.1 – Relação da teoria com a prática.

3.2 – Contextuam a área de conhecimento.

Segundo Zarnon e Maldaner (2010), uma aula de Química é um espaço de construção do
pensamento químico e de (re)elaborações de visões de mundo. Nesse sentido, relacionar teoria‐
pratica‐cotidiano possibiliata ao aluno assumir pespectivas, visões e posições de mundo
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proporcionando uma aprendizagem concreta e novas formas de ver, de conceber e de falar sobre
o mundo, ou seja, uma de diversidade de visões que conceberão um perfil conceitual dinâmico.
A figura 4.1, abaixo, apresenta qual a metodologia de ensino é usada como maior
frequência em sala de aula e a figura 4.2 em qual é possível notar maior impacto na
aprendizagem dos alunos. Segundo os entrevistados, a metodologia usual é aula expositiva
dialogada, com 70%, enquanto 20% são aulas práticas e 10% estudo dirigido. As demais opções
não pontuaram. Já a metodologia que oferece maior impacto na aprendizagem é aula expositiva
dialogada com 35%, seguida do estudo dirigido com 30%, depois aula de campo 10% e a opção
outros fora pontuada por 5%. Caso a opção outros fosse marcada, os professores deveriam citar
quais seriam essas outras metodologias ou práticas que despertavam o interesse dos
graduandos. Esses destacaram a necessidade, no ensino de Química, de aula práticas paralelas às
aulas teóricas.

Figura 4.1 – Metodologias de ensino mais
frequentes.

4.2 – Impactos das metodologias na
aprendizagem dos alunos.

Na perspectiva construtivista, há uma necessidade muito maior de novas posturas
educacionais, do que de metodologias novas ou que se dizem novas. É preciso um empenho
maior do educador para identificar onde está ocorrendo falha, se é na maneira de ensinar, na
abordagem com educando ou nas formas de avaliação.
Ao finalizar todas as perguntas de múltiplas escolhas, havia uma pergunta subjetiva que
indaga os docentes sobre a possibilidade deles terem uma metodologia capaz de identificar
conhecimentos prévios dos graduandos de Química e, caso houvesse essa estratégia, citassem;
65% disse ter uma metodologia que identificava se alunos tinham uma boa base educacional,
citando metodologias como aulas dialogadas explicativas, avaliações para medir o nível de
conhecimento, produções textuais, conversas informais, discussões sobre os temas das aulas
entre outras formas. Enquanto 45% afirmou não ter ou conhecer nenhuma metodologia que faça
isso.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

A preocupação de conhecer a realidade do aluno, suas origens educacionais contribuem
muito para a abordagem pedagógica em sala de aula. Conhecer os nossos discentes é uma forma
de autoconhecimento. Freire (1996), comenta que um bom educador não é quem ensina a
aprender, mas aquele que ensina e aprende no próprio ato de ensinar.
CONCLUSÃO
Frequentemente, encontram‐se dificuldades no processo de ensino‐aprendizagem,
muitas dessas relacionadas a falta de uma base educacional capaz de desenvolver no educando
uma visão crítica do mundo e da sociedade a sua volta, sem a qual, os graduandos de química
deparam‐se com o desafio de assimilar conteúdos, muitas vezes, desconhecidos.
Isso pode tornar a aprendizagem sem significado, se não forem aplicadas metodologias
eficientes no procedimento de aprendizado. Várias são as metodologias utilizadas em sala de
aula. Algumas são mais eficazes e atingem os objetivos necessários. Contudo, a aprendizagem
não deve ocorrer de forma mecânica, e sim significativa. O aluno deve poder abordar e relacionar
a teoria com a sua realidade. O conteúdo deve ser concreto, dinâmico e acima de tudo acessível.
A associação da teoria com a prática, e dessas com o cotidiano torna essa aquisição do
conhecimento mais real, visível. Isso é notado nas metodologias utilizadas com frequência em
sala, pois essas produzem um impacto maior na estrutura cognitiva dos graduandos do curso de
licenciatura em Química por estimularem a participação ativa dos mesmos.
Além disso, algumas práticas podem identificar qual a bagagem de conhecimento do
licenciando, o que facilita na hora da escolha da estratégia de ensino mais adequada a base
educacional dos nossos educandos.
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RESUMO
Neste artigo pretende‐se apresentar a visão dos
professores/tutores de cursos ofertados no IFRR, na
modalidade EAD, a respeito das nuances que perpassam
o ensino a distância, desde suas concepções sobre a
EAD, passando pela avaliação das políticas públicas
direcionadas a essa modalidade de ensino, incluindo
reflexões sobre as práticas pedagógicas que adotam
com o intuito de promover a aprendizagem pelos
alunos. A pesquisa foi fundamentada em estudos
bibliográficos e pesquisa de campo. Como instrumento
de coleta de dados, utilizou‐se a entrevista

semiestruturada. Os dados foram analisados seguindo‐
se os preceitos da abordagem qualitativa. Percebeu‐se
que os professores e/ou tutores dos cursos a distância
do IFRR possuem percepções semelhantes em relação a
EAD. Os resultados apontam a necessidade de o
professor/tutor desenvolver a capacidade de montar em
sua mente um cenário da virtualização do processo,
consciente de que as estratégias de ensino na EAD nem
sempre coincidem com as usadas na modalidade
presencial.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação a Distância, práticas pedagógicas, inovação.

PERCEPTION OF THE TEACHERS OF THE FIRR ABOUT DISTANCE EDUCATION
ABSTRACT
This article intends to show the vision of the
teachers/tutors of the courses offered in Federal
Institute of Roraima, in the Distance Education Modality,
regarding the details that embrace the distance
teaching, from their conceptions about Distance
Education, going by the evaluation of public politics
addressed to this teaching modality, including
reflections about pedagogic practices that adopt with
the intention of promoting the learning of the students.
The research was based in bibliographical studies and
field research. The semi‐structured interview was used

as instrument of collection of data. The data were
analyzed being followed the precepts of the qualitative
approach. It was noticed that the teachers and/or tutors
of the distance courses of the Federal Institute of
Roraima have similar perceptions in relation to the
distance education. The results point the need of the
teacher/ tutors to develop the capacity of setting up in
his mind a scenery process virtualization, conscious, that
the teaching strategies in the distance education not
always coincide with the teaching strategies used in the
regular
modality.

KEY‐WORDS: Distance Education, pedagogic practices, innovation.
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PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DO IFRR SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Introdução
Sabe‐se que a Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que vem
ocupando um espaço significativo no cenário educacional. As formas de realização são variadas,
por isso, atribuir a ela um conceito único é algo improvável. De acordo com Guarezi (2009, p.
129), a EAD configura‐se como “um processo evolutivo, que começou com a abordagem na
separação física das pessoas e chega ao processo de comunicação, incluindo, no final do século
XX, as tecnologias da informação”. Dentre os vários conceitos do termo, destaca‐se o de Aretio
(apud GUAREZI, 2009, p. 19), para quem:
EAD é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que substitui a interação
pessoal, em sala de aula, entre professor e aluno como meio preferencial de ensino pela
ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma
organização tutorial de modo a propiciar a aprendizagem autônoma dos estudantes.

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9394, de 20 de dezembro
de 1996), a Educação a Distância no Brasil foi normatizada. Posteriormente, foi regulamentada
pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U de 20/12/05 (que revogou o Decreto n.º 2.494, de 10
de fevereiro de 1998) e o Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998, com normatização definida
na Portaria Ministerial n.º 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de
abril de 1998).
Dessa forma, a EAD passou a ocupar um espaço notório na educação. Sob essa
perspectiva, propõe‐se neste estudo conhecer e relatar a percepção de professores do sistema
Universidade Aberta do Brasil ‐ UAB, ligados aos cursos de EAD no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, a respeito de aspectos ligados ao processo ensino
aprendizagem nessa modalidade de ensino.
Com base na LDB 9394/96, as políticas do Ministério da Educação para ampliação de
oferta de vagas em diferentes níveis de ensino, na modalidade a distância, o IFRR, como parte do
processo de institucionalização, acrescentou em seu organograma uma coordenação de
Educação a Distância ‐ CEAD ‐ (IFRR, 2010) e, posteriormente, transformou‐a em Diretoria de
Educação a Distância – DIPEAD, ligada à Pró‐Reitoria de Ensino, hoje diretoria sistêmica, a
modalidade de educação a distância.
Os cursos de EAD, antes executados pela DIPEAD, são responsabilidade dos Núcleos de
Educação a Distância – NEAD ‐ de cada campus, sendo o curso de Letras – Espanhol e Literatura
Hispânica ofertado no Campus Boa Vista, pelo sistema UAB. Além do nível superior, esse campus
oferece outras categorias de cursos técnicos de nível médio, pós‐graduação e cursos de
extensão/capacitação, sendo campo propício para realização da pesquisa aqui evidenciada.
Neste artigo, os resultados ora apresentados são parte de um projeto de pesquisa
aprovado no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica ‐PIBICT ‐ do
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IFRR. Na continuidade, ampliar‐se‐á a amostragem de professores/tutores e coletar‐se‐ão
informações com os alunos do curso de Letras – Espanhol e Literatura Hispânica, matriculados
em 2014, independente do ano de ingresso, a fim de cruzar os dados e verificar em que aspectos
a percepção desses atores coadunam‐se ou rejeitam‐se, podendo, assim, em parceria com os
coordenadores pedagógicos definir estratégias para melhoria da prática pedagógica e garantia da
aprendizagem dos alunos.
Materiais e métodos
Considerando‐se que o projeto balizador desta pesquisa tem como objetivo a aquisição de
conhecimentos para aplicação prática, comprometido “com as informações empiricamente
verificadas” (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2007, p. 115), nesta etapa de execução buscou‐se
conhecer a visão dos professores sobre dinâmica do fazer docente na EAD, destacando suas
perspectivas a respeito de metodologias e sua identidade com essa modalidade de ensino.
A pesquisa qualitativa prestou‐se por seu método propiciar respostas a questões muito
particulares, envolvendo uma realidade que não pode ser quantificada, pois tratam de um
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes dos professores e
tutores de cursos na modalidade EAD do IFRR, aspectos que correspondem a um espaço mais
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001).
Pensando assim, utilizou‐se como instrumento de coleta de dados a entrevista
semiestruturada, tendo como população‐alvo professores e tutores do ensino a distância do
IFRR. Para compor a amostragem, convidamos 10 professores/tutores, havendo a anuência de
sete cujos nomes foram substituídos por letras, a fim de garantir‐lhes o sigilo acordado.
Durante a análise, elaborou‐se um gráfico com informações sobre o tempo de tutoria
e/ou docência dos entrevistados. Os dados qualitativos foram submetidos a recortes, buscando
selecionar as recorrências representativas do discurso que permeia as falas dos
professores/tutores.
Resultados e Discussão
De acordo com o (PDI/IFRR) a EAD tem características flexíveis de espaço e tempo que se
adaptam às diferentes demandas. Sua metodologia é elaborada de acordo com certas
características da população que almeja alcançar. Isso porque muitos sujeitos que recorrem ao
ensino a distância desempenham compromissos de âmbito familiar e profissional que as
impedem de assumir a rotina do ensino regular. Dessa forma, a EAD surgiu como uma política
que fomenta a continuidade dos estudos por pessoas com esse perfil, sem prejuízos em outras
atividades. Segundo Moore (apud PDI/IFRR, 2009, p. 32), “o grande diferencial da EAD está em
proporcionar ao aluno a opção de escolher o próprio local e horário de estudo, possibilitando
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assim, ganhos em tempo e adequação no atendimento a demandas específicas, que não estejam
contempladas a contento em estruturas educacionais tradicionais.”
Para atender a essas especificidades, “as estratégias de ensino devem incorporar as novas
formas de comunicação e, também, incorporar o potencial de informação da internet. Por isso, o
trabalho colaborativo e a pesquisa passam a ser as estratégias mais eficientes” (HAGUENAUER, ).
Nesse sentido, ser professor/tutor na EAD implica, nas palavras de Bruno e Lemgruber (2010),
assumir múltiplas funções, estar disponível para integrar uma equipe multidisciplinar e assumir‐
se como formador, conceptor ou realizador de cursos e materiais didáticos; pesquisador,
mediador, orientador e, por essa perspectiva, deve assumir‐se como recurso do estudante.
Seguindo essa linha de pensamento, surgiu o interesse em conhecer a visão dos
professores/tutores do IFRR a respeito das nuances que perpassam o ensino a distância, desde
suas concepções sobre a EAD, passando pela avaliação das políticas públicas direcionadas a essa
modalidade de ensino, incluindo reflexões sobre as práticas pedagógicas que adotam com o
intuito de promover a aprendizagem pelos alunos.
Partindo desses pressupostos, buscamos conhecer a formação acadêmica dos
entrevistados: cinco graduados em cursos de licenciatura e dois bacharéis. Desses apenas quatro
possuem cursos de pós graduação, sendo: um especialista e três mestres. Outros dois estavam
em processo de formação, sendo um mestrando e um doutorando. Ainda em relação ao perfil
dos entrevistados, perguntamos sobre o tempo de docência e experiência em educação a
distância, entendendo que o tutor, conforme nos ensina , “um novo tipo de educador que sugere
novos caminhos, fomenta pensamentos e faz, de forma gradativa, a interação entre os
conteúdos, o professor e as práticas, induzindo o aluno a criar e/ou repensar conceitos [..]”
(SCHLOSSER, 2010, p. 2).
No Gráfico 1 apresentamos o tempo de docência e/ou tutoria dos entrevistados na EAD.
Gráfico 1‐ Tempo de docência e/ou tutoria dos entrevistados

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Os dados revelam que, com exceção dos entrevistados C, D e F, os demais têm
experiência em ambas funções, sendo que C e F atuaram somente na tutoria e D na docência.
Percebe‐se então, que a função de tutoria e docência é frequente no desempenho profissional.
Levando em consideração o tempo de tutoria e o tempo de docência na EAD, foi‐lhes perguntado
a respeito de sua concepção sobre a educação a distância, conforme quadro 1.
Quadro 1 – Concepção de educação à distância para os entrevistados
Entrevistado
s
Professor A
Professor B
Professor C

Professor D

Professor E
Professor F

Professor G

Respostas
“modalidade de ensino que é alternativa ao ensino presencial [...],
potencialização do ensino [...], futuro do Brasil e do mundo.”
“modalidade de ensino que busca viabilizar e facilitar o acesso à educação
para alunos que não têm a oportunidade de assistir presencialmente.”
“modalidade pela qual se dá oportunidade de aprendizado com comodidade
para os usuários que, na maioria das vezes, não têm tempo para cursar uma
faculdade [presencial].”
“modalidade de ensino que é focada para as pessoas que trabalham, ou que
já estão há muito tempo fora da sala de aula, ou mesmo que têm uma
dinâmica de vida muito corrida e querem continuar estudando, se
capacitando.”
“ensino desenvolvido não apenas através do computador/internet, mas tem
por material didático impresso.”
“educação que obviamente não é presencial, que ajuda as pessoas que não
têm condições de ter aquele tempo de estudo todos os dias ou até mesmo na
capital, como as pessoas do interior.”
“modalidade de ensino em que tempo e espaço são concebidos de maneira
diferente do processo presencial.”
Fonte: Elaborado pelas autoras

Considerando as respostas acima, pode‐se dizer que há uma coerência nas falas dos
entrevistados com que está regulamentado no PDI do IFRR. Usando as categorias propostas por
Garcia e Malacarne (2014), os professores A e B valorizam a EAD sob a perspectiva de
“Possibilidade”, pois a veem como uma oportunidade de acesso à educação àqueles que estão
das escolas e buscam a elevação de sua escolaridade. Já os professores C, D e F percebem a EAD
como “Utilidade”, considerando‐a apropriada pela flexibilidade de horários, proveitosa para a
conciliação de trabalho/família/estudo; vantajosa, favorável ao crescimento profissional. Quanto
aos professores E e G, seus conceitos enfatizam a diferença do aspecto processual da EAD e do
ensino presencial.
Cabe mencionar que Garcia e Malacarne (2014) acrescentam mais duas categorias:
“Enganosa” e “Necessidade”. As visões que se encaixam na primeira categoria têm a “EAD como
entrega de certificado sem aprendizagem, aprendizagem insuficiente, aprendizagem fraca,
fraudulência”; as que se encaixam na segunda categoria acreditam que a “EAD [é] necessária pela
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alta demanda por conhecimento; necessária para a regularização da vida escolar, indispensável
para o aprimoramento profissional, essencial, inevitável, indispensável para atualização.”
Outra indagação feita aos professores/tutores buscou conhecer sua visão a respeito das
políticas públicas existentes para essa modalidade de ensino. As respostas encontram‐se
agrupadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Percepção dos entrevistados sobre políticas públicas para a EAD no Brasil
Entrevistados
Professor A
Professor B
Professor C
Professor D

Professor E

Professor F
Professor G

Respostas
“ainda vazia, está evoluindo, porém existem algumas normativas, a LDB nos
artigos 80 e 81 que regulamentam alguma coisa, no entanto é pouco.”
“tem seus benefícios, atende a um público específico [...], falta
planejamento para a execução.”
“a EAD está a cada dia ganhando seu espaço no mundo acadêmico.”
“Ainda é muito recente, embora já tenham muitos trabalhos nessa área, já
tenham muitos cursos nessa área, eu acho que temos muito o que avançar,
em questão de tecnologia, de suporte, de capacitação.”
“Nos últimos anos, o governo federal, em especial, tem investido muito no
ensino à distância, sobretudo em polos em municípios, onde existe uma
carência de formação qualificada.”
“Tem umas falhas na questão básica, porque falta essas questões de ajudar o
aluno a não só entrar no curso, mas a permanecer e concluir.”
“Em linhas gerais são bastante incentivadoras, elas vêm a educação a
distância como uma realidade bem palpável para a educação se tornar mais
eficaz e mais eficiente.”
Fonte: Elaborado pelas autoras

Observando as respostas dos entrevistados nota‐se um consenso na percepção de que
ainda não dão conta de atender aos propósitos definidos no escopo legal que trata sobre a EAD.
Essa visão se reflete em termos como “insuficientes”, “má execução”. Há ainda aqueles que
justificam a efetividade de tais políticas pelo fato de a EAD ser uma inovação, no sentido de ser
“muito recente” em comparação ao tempo de oferta e reconhecimento desfrutado pelas
modalidades presenciais de ensino. Mais uma vez os entrevistados ressaltaram o caráter de
“Possibilidade” da EAD, ao atribuírem à ação das políticas públicas o caráter de tornar a educação
mais acessível à população.
Em relação às práticas pedagógicas, foi‐lhes perguntado como são desenvolvidas na EAD.
As respostas estão agrupadas no Quadro 3.
Quadro 3 – Desenvolvimento das práticas pedagógicas dos entrevistados na EAD
Entrevistados
Professor A

Respostas
”a EAD, na realidade, oportuniza ao professor uma maneira didática
dinâmica, ou seja, a gente sai do ensino clássico [...] para um ensino onde
temos que nos reinventar [...] uso [...] ferramentas [...] cujo foco seja a
aplicação em ambientes virtuais de aprendizagem [...] com planejamento das
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Professor B

Professor C
Professor D

Professor E
Professor F

Professor G

vídeo conferências [aproximando os temas] à realidade dos alunos [...]
mostrando que o professor, apesar de estar distante, [...] está perto de fato.”
“tive uma capacitação para trabalhar com o ambiente virtual de
aprendizagem [...] temos reuniões com a coordenação ou direção da tutoria
[...].”
“[...] na verdade nós auxiliamos os alunos para concluir suas atividades e bem
como ensiná‐las a mexer no Moodle.”
“[...] planejando as aulas [...], montando as salas [...]. Esse planejamento
acontece observando [o perfil] o aluno [...] tenho que pensar que ele [o
planejamento] tem que ser a realidade daqueles alunos.”
“[...] acessar o AVA todos os dias para saber se os alunos haviam postado as
atividades e manter feedback.”
“como entrei agora no IFRR, ainda não houve planejamento, mas as reuniões
são frequentes para discutir a questão da evasão dos alunos, das notas e da
organização. O trabalho no ambiente virtual em processo de melhoria [...]”
“[...] o professor da EAD deve estar em diálogo constante com a tecnologia
[...], com meu aluno, dando comandos a ele muito claros, extremamente
planejada, [...] [de modo a facilitar ao aluno] a interlocução entre saberes
[...], de acordo com o design instrucional da sala.”
Fonte: Elaborado pelas autoras

As falas dos professores/tutores destacaram a importância do planejamento para o
desenvolvimento de aulas com qualidade; a preocupação em transformar o ambiente virtual em
espaço de interação, de diálogo, demonstrando disponibilidade em “ultrapassar os limites da sala
de aula online, abrindo‐se a uma reflexão crítica” (CARVALHO, 2009) sobre sua prática
pedagógica. O professor A, por exemplo, valoriza a interação entre professor aluno, de modo que
sua prática traduz‐se no pensamento de Silva (2006, p. 68): “Na ausência do olho‐no‐olho, cuidei
da construção do calor humano na confrontação coletiva”, mesmo que mediada pela tecnologia.
Aproximar o tema da aula à realidade dos alunos, mencionar o nome de seus alunos durante
uma videoconferência, dedicar‐se a incentivá‐los na organização do tempo de estudo, demonstra
o interesse dos professores em valorizar as especificidades desse novo contexto e dele tirar
proveito para uma ação educativa de qualidade.
Outra questão importante, que agradou aos entrevistados, foi a definição do que é ser
professor na EAD. As respostas encontram‐se reunidas no quadro 4.
Quadro 4 – Visão dos entrevistados sobre ser professor na EAD
Entrevistados
Professor A

Professor B

Respostas
“[...] é ter consciência de que o ensino na EAD [...] é exatamente
virtualização do processo, na realidade a virtualização na é a ausência da
presença, mas é a presença desmaterializada [...] é a potencialização do
professor e das práticas pedagógicas.”
“é o que todo professor deveria ser, parceiro do aluno [...] ser íntimo do
aluno [...] mostrando que ele pode fazer atividade, que ele deve ler, [...]
participar, que todo dia tem que dedicar um tempo ao seu estudo a
distancia [...] a EAD precisa dessa conscientização, planejamento é
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fundamental.”
Professor C
Professor D

Professor E
Professor F

Professor G

“é o profissional que é responsável para transmitir conhecimento específico
conforme o curso pelo qual ele está responsável no ambiente.”
“é responsabilidade [...] além de ser professor, você tem que lembrar de
duas palavras: facilitação e motivação. É o facilitador não de tornar tudo
fácil, mas mostrar o caminho de outras maneiras, mostrar o conhecimento
de varias maneiras possíveis e também motivar o aluno.”
“é ser flexível e estar disposto a dialogar sempre.”
“ser professor da educação a distância [...] é ser um facilitador da
aprendizagem [...] é promover um ensino de qualidade para a vida dele
[estudante].”
“é ser um arquiteto. É você pegar uma ideia totalmente abstrata e ir
construindo [conhecimentos] através de colaboração [...] é ter a postura de
repensar a minha prática todos os dias [...] tem que refletir [...] é ser um
mediador do conhecimento, muito mais que no presencial.”
Fonte: Elaborado pelos autores

Destaca‐se nas declarações dos professores o trabalho reflexivo sobre os processos de
ensinar e aprender. Buscam promover relações democráticas, variando na organização dos
ambientes virtuais. Reforçam a natureza dialógica, de modo que, na maioria das percepções,
transcende a visão de professor como transmissor de conhecimentos, não se restringe a
elaboração de material pronto e acabado, adequando os procedimentos para que efetivamente
aconteça a aprendizagem. Percebe‐se que alguns dos entrevistados adotam uma “postura meta‐
analítica a respeito de sua identidade docente”. Os entrevistados destacaram a diferença entre
ser professor na modalidade presencial e na modalidade a distância. Reconhecem que ensinar
em sala de aula presencial não se dá da mesma maneira em sala de aula virtual. Afinal, conforme
as declarações em diferentes momentos da entrevista, os entrevistados têm consciência de que
são professores de sujeitos com perfil distinto daqueles do ensino presencial e de que o contexto
é diferente.
Conclusão
O desenvolvimento desta pesquisa deu‐se pela necessidade de compreender a atuação
dos professores e conhecer a forma de organização da Educação a Distância no IFRR, de modo
que, posteriormente, possa discutir a percepção dos alunos sobre essa prática. A inquietação
sobre essa área surgiu com a divulgação dos quadros indicadores de evasão no curso de Letras –
Espanhol e Literatura Hispânica/EAD nessa Instituição de Ensino. Ademais, o avanço dessa
modalidade no contexto delimitado, abriu espaço de trabalho para muitos docentes, de modo
que se justifica averiguar em que medida os arranjos pedagógicos por eles utilizados diferenciam‐
se dos propostos para o ensino presencial.
Nesse sentido, as discussões aqui apresentadas refletem os resultados parciais de um
projeto mais amplo. Os professores investigados afirmam que o trabalho na EAD exige o
estabelecimento de diferentes relações de espaço e tempo, tanto para o professor quanto para o
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estudante. Depreende‐se dessa declaração que o professor/tutor necessita estar em constante
processo de ação‐reflexão‐ação, a fim de que mantenha a interação com os alunos. Por essa
perspectiva, é possível afirmar que a EAD promove a descaracterização do ensino como mera
transmissão de conhecimentos; transforma o trabalho docente; ressalta a importância do
planejamento; faz com que os professores mobilizem diferentes saberes, a fim de que possa
preparar a sala virtual, diversificar o material selecionado, conforme a natureza dos
conhecimentos a serem trabalhados, associando‐os à tecnologia e mídias disponíveis.
Constatamos que o grupo investigado é formado por professores/tutores comprometidos
com uma ação pedagógica contextualizada, humanizadora, dialógica, preocupada com a
formação profissional e humanística dos estudantes.
Pelos resultados obtidos até o momento, podemos afirmar que a EAD, assim como o
ensino presencial, possibilita ao professor a oportunidade de avaliar constantemente a própria
prática e, com base nos indicadores identificados, modificar seu planejamento, adotando, nas
palavras de Roldão (2007, p. 102), “uma postura meta‐analítica, de questionamento intelectual
da sua ação, de interpretação permanente e realimentação contínua” (ibidem, p. 102).
AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao IFRR pela concessão da bolsa do PIBICT; aos professores entrevistados por nos
concederem uma parcela do seu tempo; à coordenação do Núcleo a Distância/CBV/IFRR pelas
informações prestadas.
REFERÊNCIAS
BRUNO, Adriana R.; LEMGRUBER, Márcio S. Docência na educação online: professorar e (ou)
tutorar? In: Tem professor na rede. BRUNO, Adriana R. ... [et al.]. Juiz de Fora, MG, UFJF, 2010.
GARCIA, P. S. ; MALACARNE, V. . Educação a distancia no Brasil: a visão de um grupo de
professores. Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 1, p. 1‐12, 2014
GUAREZI, R. C. M; MATOS, M. M. Educação a distância sem segredos. Curitiba: Ibpex, 2009.
HAGUENAUER, Cristina. Metodologias e estratégias na Educação a Distância. Disponível em:
<http://www.latec.ufrj.br/portfolio/at/4%20EAD%20metodologias.pdf.> Acesso em: 25 abril
2014.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE RORAIMA... Plano de Desenvolvimento Institucional,
2009. Disponível em: <pdi_ifrr_2009_completo_26_junior.pdf> ‐ Acesso em: 04 abril 2014.
MASSETO, Marcos Tarciso. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, José Manuel.
Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000.
MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. Manual de Metodologia da pesquisa no direito. 3 ed. rev. São
Paulo: Saraiva, 2006.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001.
MORAN, José Manuel. O que é educação a distância. Informe CEAD/SENAI. Rio de Janeiro, Ano 1,
n. 5, p. 1‐3, 1994. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/moran/dist.htm>. Acesso em: 10 mar.
2013.
OLIVEIRA, Marcia Rozenfeld Gomes de. (Orgs.). Polidocência na educação a distância. São Carlos:
EdUFSCar, 2010.
RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo; OLIVEIRA, Marcia Rozenfeld Gomes de; MILL, Daniel. A
interação tutor‐aluno na Educação a Distância. In: MILL, Daniel Ribeiro Silva; RIBEIRO, Luis
Roberto de Camargo.
ROLDÃO, Maria C. Função docente: natureza e construção do conhecimento profissional. Revista
Brasileira de Educação, v. 12, n. 34, p.102, jan./abr., 2007.
SCHLOSSER, Rejane Leal. A atuação dos tutores nos cursos de Educação a Distância. Colabor@ ‐
Revista Digital da CVA ‐ Ricesu, Volume 6, Número 22, Fevereiro de 2010, p. 1 – 11.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

JOGOS DIDÁTICOS PARA FORTALECER OS CONTEÚDOS DE SOLUÇÕES E TERMOQUÍMICA
J. E. Lima (PQ)¹; P. M. Oliveira (PQ)2 ; P. R. N. Fernandes3; F. L. Silva (PQ)4
Aluno do 8º período do Instituto Federal Rio Grande do Norte (IFRN) ‐ Campus Apodi – e‐mail:
edi.jefferson@hotmail.com;
2
Aluna do 8º período do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) ‐ Campus – e‐mail:
priscila.quimica@hotmail.com;
3
Professor Colaborador/Orientador do Estágio Curricular Supervisionado do Instituto Federal Rio Grande do
Norte (IFRN) ‐ Campus Apodi – e‐mail: paulo.fernandes@ifrn.edu.br;
4
Professora Orientadora e Coordenadora do Estágio Curricular Supervisionado do Instituto Federal Rio Grande
do Norte (IFRN) ‐ Campus Apodi – e‐mail: francinaide.silva@ifrn.edu.br.
1

RESUMO
Este trabalho evidencia resultados da execução do
Projeto de Intervenção proposto durante o Estágio
Docente Supervisionado no Curso de Licenciatura Plena
em Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN – Campus
Apodi. O Estágio Curricular Supervisionado é um
conjunto de atividades de formação, realizadas sob a
supervisão de docentes da instituição formadora, e
acompanhado por profissionais, em que o estudante
experimenta situações de efetivo exercício profissional.
Este tem o objetivo de consolidar e articular os

conhecimentos desenvolvidos durante o Curso Superior
por meio das atividades formativas de natureza teórica
e/ou prática. Desse modo, durante o Projeto de
Intervenção, executado na última fase de regência,
foram utilizados jogos didáticos com o intuito de facilitar
e fortalecer a aprendizagem dos conteúdos de soluções
e de termoquímica para o Ensino Médio. Constatou‐se
que, além da compreensão dos conteúdos por meio da
ludicidade, os jogos propiciam também o interesse e
interação a partir da socialização dos alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação de Professores, Estágio Docente Supervisionado, Licenciatura Plena em Química,
Jogos Didáticos.

EDUCATIONAL GAMES TO STRENGTHEN THE CONTENT OF SOLUTIONS AND THERMOCHEMICAL
ABSTRACT
This work aims to point out results obtained through an
Intervention project realized in an academic supervised
practice at the Graduation course in Chemistry at
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFRN
– a technical university in Apodi in Rio Grande do Norte
in Brazil. It is known that Supervised Curricular Practice
is perceived as a set of training activities that are carried
out under the supervision of professors in an academic
institution. The student is thoroughly accompanied by
professionals as is able to experience situations that are
present in their future professional practice. The

supervised practices aim to consolidate as well as
articulate the knowledge corpus that is developed in the
course through an array of theoretical and pratical
activities. Thus, educational games were used during
the Intervention Project. These games were applied
during the last phase of regency and aimed to facilitate
as well as strengthen the learning of content solutions
and thermochemical for Secondary Education. It was
seen that use of games enabled interest and interaction,
better content comprehension as well as socialization
skills on behalf of students.

KEY‐WORDS: Teacher Training Education. Supervised Teaching Internship. Full Degree in Chemistry.

Educational Games.
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JOGOS DIDÁTICOS PARA FORTALECER OS CONTEÚDOS DE SOLUÇÕES E TERMOQUÍMICA
INTRODUÇÃO
Os Jogos Didáticos são uma inesgotável fonte de fortalecimento de conteúdos, bem como
servem para sanar as dúvidas dos alunos. Nesse sentido, sentiu‐se a necessidade de realizar esse
momento de aprendizagem durante o Estágio Docente Supervisionado, em sua última etapa de
regência no Ensino Médio.
O Estágio Curricular Supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas
sob a supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em
que o estudante experimenta situações de efetivo exercício profissional. Este tem o objetivo de
consolidar e articular os conhecimentos desenvolvidos durante o Curso Superior por meio das
atividades formativas de natureza teórica e/ou prática.
Jogos Didáticos, de acordo com Cunha (1988), são aqueles fabricados com o objetivo de
proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando‐se do material pedagógico, por conter
o aspecto lúdico, e por ser utilizado para atingir dados objetivos educacionais. Constitui‐se
enquanto uma alternativa para melhorar o desempenho dos estudantes em conteúdos de difícil
aprendizagem (GOMES; FRIEDRICH, 2001).
Reconhecendo as dificuldades para se ministrar conteúdos de Química no Ensino Médio,
optou‐se por pensar em uma forma de contribuir para os processos de ensino e aprendizagem
neste nível de ensino. Para tanto, propomos a concepção e elaboração de jogos didáticos os
quais facilitem a compreensão do conteúdo de forma motivante e divertida.
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Química, o
Estágio deve ser acompanhado por um Professor Coordenador e um Professor Orientador para
cada aluno em função da área de atuação e das condições de disponibilidade de carga‐horária
dos docentes (IFRN, 2009, p.17).
De acordo com Pimenta e Lima (2012, p. 45) a finalidade do Estágio é propiciar ao
professor em formação uma aproximação à realidade na qual atuará. Para tanto, se faz
necessário assumir uma postura de entendimento desta atividade enquanto um momento de
reflexão sobre a realidade.
A utilização dos jogos didáticos no Estágio Curricular Supervisionado buscou auxiliar o
processo de ensino‐aprendizagem dos discentes, tornando‐o mais prazeroso, como também
visando um maior nível de assimilação dos conteúdos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os Jogos Didáticos foram desenvolvidos utilizando o software Corel Draw versão X6,
contendo camadas numeradas de 1 a 7, porém representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q,
conforme mostra a Figura 01. Para o segundo utilizou‐se o software Powerpoint versão 2010,
como evidencia a Figura 021.
1

Este jogo foi desenvolvido por Adriene Jales Tavares, Saara Lídia Costa Lima e Saara Lidiana Costa Lima, durante as
atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência/PIBID, e gentilmente cedido para a execução
durante o Estágio Docente Supervisionado e realização deste trabalho.
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Figura 1 ‐ Modelo do Jogo Camada Química


Regras do Jogo Camada Química:
Cada camada tem um número de perguntas, referente ao conteúdo de química
ministrado, que deverá ser respondida para que o grupo passe para a próxima etapa, trocando
de nível; cada camada tem o seu nível de dificuldade; da camada K a P, as questões devem ser
respondidas em um tempo máximo de 60 segundos; na última camada, a Q, o grupo deverá
responder apenas uma questão, no tempo máximo de 10 segundos, se a resposta estiver errada,
o grupo volta uma camada, passando‐a para a camada P, e se responder a questão corretamente
o grupo é declarado vencedor do jogo.


Regras do Jogo Batalha Termoquímica:
O jogo ocorre em forma de gincana. Neste a turma deverá ser dividida em dois grupos
que serão nomeados pelos alunos; cada grupo escolhe um participante para representá‐lo no
sorteio e saber quem irá começar; os grupos, um por vez, escolhem um número de 1 a 28 que
correspondem aos slides que contem as imagens do jogo; em alguns slides terão imagens de
reações que acontecem ao nosso redor, como por exemplo: fogueira e a fusão do gelo. Cabe ao
grupo dizer se a reação trata‐se de um processo exotérmico ou endotérmico. O professor deverá
a cada imagem delimitar qual o Sistema a ser questionado; a cada resposta certa em relação ao
processo químico que está acontecendo o grupo ganha 1 ponto; nos slides também terão
imagens em que o grupo ganha pontos, perde pontos, passa a vez e joga novamente.
Antes da aplicação foi necessário organizar os jogos “Camada Química” e “Batalha
Termoquímica” os quais já estavam confeccionados. Em virtude disso foi necessário utilizar
diversos materiais, tais como: papel A4, impressora e utilização de software (Corel Draw X6 e
Powerpoint). Como pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 ‐ Representação do Jogo Batalha Termoquímica
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho foi realizado das 08h40 às 10h20, no dia 09 de Janeiro de 2014, quando
foram aplicados dois jogos didáticos a fim de fortalecer os conteúdos lecionados, a saber:
soluções e termoquímica. A turma participante do Projeto de Intervenção, atividade referente ao
Estágio Curricular Supervisionado IV, foi a 2.8108.1M do Curso Técnico Integrado em Agricultura,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN. Constituída
por 23 (vinte e três) alunos, os quais foram divididos em 02 (dois) grupos, a turma se organizou
em meninos versus meninas, para a execução da atividade, como mostrado nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 ‐ Grupo dos Meninos
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Figura 4 ‐ Grupo das Meninas
Este trabalho teve como objetivo fortalecer os conhecimentos ensinados e sanar as
dúvidas dos alunos sobre os conteúdos de soluções e termoquímica através da utilização jogos
didáticos para fortalecimento de conhecimentos ensinados e sanar as dúvidas suscitadas por
estes. Tendo‐o como forma de avaliação, as provas feitas pelos discentes e não por questionários
como acontecem nos demais trabalhos que foram realizados durante o Estágio Docente.
Observou‐se através destas provas a evolução dos mesmos, com o aumento do nível de
aprendizagem através da nota obtida. Mais de 90% dos alunos atingiram a nota acima da média,
que atualmente é 6,0. E esta atividade não serviu apenas para fortalecer os conteúdos, mas
também proporcionar a socialização das dúvidas a fim de solucioná‐las.
CONCLUSÃO
Tendo por base o que foi realizado em sala de aula durante a execução deste trabalho,
percebeu‐se que o momento teve uma relevante importância, não somente no que se refere a
aprendizagem dos alunos, como também relativo a socialização das ideias e dúvidas que
surgiram durante os jogos. O desafio atraiu a atenção e interesse dos alunos pelo conteúdo
estudado, além de proporcionar uma maior interação de forma descontraída.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar
a experiência do estágio docente na disciplina Prática de
Ensino IV, do curso de Filosofia da Universidade Federal
do Amazonas (UFAM). Assim, percebemosEsta atividade

fez perceber que a criação de umutilização do blog
tornaria possívelmelhorou a interação entre os
graduandos e professor.

PALAVRAS‐CHAVE: Blog, Tecnologia Educacional,Filosofia Contemporânea.

BLOG AS A TOOL IN TEACHING CLASSES OF PHILOSOPHY
ABSTRACT
This study aims to report the experience of
teaching in the discipline stage IV Teaching Practice of
Philosophy course at the Federal University of Amazonas

(UFAM). This activity did find that using the blog
improved interaction between graduate students and
the
teacher.

KEY‐WORDS: Blog,Educational Technology,Contemporary Philosophy.
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O BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE FILOSOFIA
INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado em docência, realizado no curso de Licenciatura em Filosofia por
duas mestrandas do Programa de Pós‐Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA)
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), permitiu aliar a aprendizagem ao conhecimento,
o que resultou na construção de um projeto para a criação de um blog e teve o apoio do
professor da disciplina Prática de Ensino IV, do curso de Filosofia nada Universidade Federal do
Amazonas (UFAM).
A ideia de desenvolver o projeto por meio da ferramenta de interação (o blog nos
aspectos didático e metodológico) surgiu da necessidade de fazer com que os acadêmicos
ficassem mais próximos do contexto pedagógico da filosofia e do conjunto das questões da
contemporaneidade, já que a tecnologia se faz presente com mais assiduidade no contexto atual.
Pelo exposto, percebeu‐semos que o blog torna‐se um meio eficaz, fácil de manusear; além do
mais, o uso dessa ferramenta está presente na maioria dos cursos de Ensino Superior no Brasil.
Nesse sentido, o estudo tem a finalidade de apresentar a experiência em sala de aula do
uso do blog intitulado Filosofia Contemporâneo na Educação, agindo no processo de ensino‐
aprendizagem e por ser uma ferramenta de fácil manuseio. A primeira parte do trabalho
apresentará a fundamentação teórica sobre a obrigatoriedade do ensino da Filosofia no Ensino
Médio. A segunda abordará, por meio da apresentação do projeto, a tecnologia educacional
atribuída à Filosofia. Por fim, a explanação de como o blog foi aplicado especificamente na
disciplina Prática de Ensino IV da UFAM.

O ENSINO DE FILOSOFIA E SUA OBRIGATORIEDADE NO ENSINO MÉDIO
A ampla discussão sobre a educação no Brasil nos últimos anos demonstra que os desafios
para o ensino da educação básica exigem o diálogo entre as equipes técnicas dos Sistemas
Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e representantes da comunidade
acadêmica (BRASIL, 2006, p. 7). Tal afirmativa se apoia na necessidade de estabelecer condições
essenciais para a qualidade do ensino; no que tange ao ensino médio, as demandas sociais e a
lógica inexorável do sistema capitalista têm “empurrado” os jovens e adultos a buscarem atender
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às exigências de qualificação de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente.
No entanto, a busca da qualidade do ensino nas escolas públicas, como condição essencial para a
inclusão e o êxito dos alunos do ensino médio parece se contrapor‐se às demandas das entidades
empregatícias, que dão prioridade para a contratação de técnicos em atividades que se
caracterizam pela execução de tarefas simplórias e a alta rotatividade entre os seus empregados.
Ou seja, a própria lei diz que não podemos passar ao largo da necessidade da oferta do
ensino das escolas ser pensada a partir das suas próprias realidades: afinal, são longos anos de
uma história de leis e ensino que não transformaram a educação, apenas alteraram seus modos,
modelos e ensino, o que certamente não tem possibilitado a construção de uma educação plena
para o exercício da autonomia e cidadania. Quando se falamos no atual currículo do Ensino
Médio, percebe‐semos que as demandas propostas para sua implantação requerem a formação
de pessoal docente dotado de competência técnica específica para o seu atendimento; e, se
pensarmos na disciplina de Filosofia, embora sua obrigatoriedade no ensino médio tenha sido
consagrada em lei, ainda não é possível afirmar que ela integre com sucesso a grade curricular,
pois estamos falandose trata de uma disciplina que por muito tempo esteve ausente na maioria
das instituições. O que enseja a discussão corrente sobre a qualificação requerida para os
professores aos quais esse encargo será atribuído.
Essa afirmativa também se justifica porque, nos últimos tempos, tem‐sermos
testemunhado a recusa da inserção da disciplina em muitos projetos pedagógicos nas escolas do
ensino médio, ocasionada, quem sabe, por outras demandas, seja pelo desconhecimento da sua
importância para o ensino, seja pela falta de profissionais especializados na área, seja pela sua
incompatibilidade com o currículo adotado; o que, muitas vezes, se agrava pela falta de
procedimentos pedagógicos exitosos, a de ambientes propícios, bibliotecas e outros recursos
didáticos. Por tudo isso, é reconhecidaemos também que as demandas citadas exigem pensar
essa disciplina nos cursos de graduação em Filosofia, haja vista que se trata da preparação dos
futuros profissionais para atuarem nessa área bem como nas pesquisas acadêmicas de modo
geral. Inclusive, no artigo O profissional de hoje, Noronha expõe que,
No que tange ao significado do termo “filósofo”, não se trata de um risco, o que me
preocupa, e sim, a certeza de que, mediante a inserção da Filosofia no rol das disciplinas
escolares, essa palavra tornou‐se institucional e conduziu‐nos ao entendimento comum
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de que Filósofo é o profissional encarregado de ensinar o conteúdo da Filosofia em todos
os níveis do sistema educacional (NORONHA, 2013).

Face a essas dificuldades, vemo‐nos obrigados a reitera‐ser as razões que justificam a
inserção dessa disciplina na grade curricular das escolas do ensino médio, pois ela atravessa um
grande leque de temas, inclusive aqueles que perpassam pelas inquietações tanto de cunho
ético, quanto aqueles que envolvem noções e critérios de ordem especulativa: o cenário político
nacional e internacional, os meios de comunicação, o avanço tecnológico, as discussões sobre as
questões de gênero e a diversidade, em um país plural e com volumoso crescimento desigual.
Questões que, tendo uma amplitude geral, não requerem menos atenção no campo das práticas
do ensino e da aprendizagem e, por isso, pode‐se dizer que aí também é necessário o
desenvolvimento de uma reflexão pedagógica. Ademais, as exigências da atualidade, para os
alunos que finalizam o ensino básico, concernem ao desenvolvimento de suas capacidades
cognitivas, entre as quais se destacam a faculdade da crítica, a de discernimento e a da
autonomia intelectual. Mas, para que estas competências sejam desenvolvidas como processos
cognitivos eficazes, lança‐semos a seguinte pergunta: que tipo de competência espera‐se
desenvolver quando se trata de ensinar Filosofia no Ensino Médio?
Nesse sentido, não nos atrevemos aé razoável dar uma resposta exata, pois as
competências se dão nos variados contextos e conforme sua necessidade; no entanto, pode‐
semos dizer que um ensino de filosofia alicerçado nas competências deve necessariamente
contribuir com a formação ética, cidadã, política, enfim,
[...] fazer o estudante aceder a uma competência discursivo‐filosófica que envolva as
competências comunicativas, as leituras, a analise de interpretação e finalmente a: fazer
o estudante aceder a uma competência discursivo‐ﬁlosóﬁca (BRASIL, 2006)

Ademais, quando em se falandomos deo ensino, não se devemos esquecer que, segundo
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de Filosofia, o papel do docente de Filosofia é
proporcionar aos estudantes os meios para adquirirem familiaridade na prática desta disciplina e
para refletirem sobre os temas que constituem o seu domínio, mais do que adotar um programa
de trabalho dotado de conteúdo permanente e inflexível. O que nos chama a atenção,
principalmente, porque a educação, muitas vezes, é vista de modo similar aos processos de
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aquisição de bens econômicos ao passo que, não sendo mercadoria, a educação requer
competências no campo daquelas relações onde as coisas não podem ser compradas, pois o
preço que poderia se pagar por elas seria o aviltamento da dignidade humana. Assim, cabe
introduzir uma reflexão sobre as competências do professor de filosofia pela indicação de que
esse ofício requer a adoção de cautelas para evitar que o seu exercício não se faça de modo
mecanizado e linear.
Na prática aqui relatadaEm nossa participação, como estagiárias, na disciplina Prática do
Ensino IV, ministrada pelo professor Doutor Nelson Matos de Noronha, no segundo semestre de
2013, houvetivemos a oportunidade de colocar em prática o projeto denominado: “O blog como
ferramenta pedagógica nas aulas de Filosofia”, que beneficiaria não só professores de Filosofia,
mas, principalmente, os estudantes que cursam o Ensino Médio e os acadêmicos da área.
Para o relato e a socialização dessa experiência por meio do projeto de criação do blog,
percebeu‐semos a necessidade do uso das tecnologias da informação como ferramentas didática
e metodológica. Nesse sentido, a síntese da listagem das competências e das habilidades a serem
desenvolvidas em Filosoﬁa, de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio‐
Ciências Humanas e suas Tecnologias, competência do grupo 3, que trata da contextualização
sociocultural e orienta os docentes a favorecerem, entre seus alunos, a habilidade de,
Contextualizar conhecimentos ﬁlosóﬁcos, tanto no plano de sua origem especíﬁca
quanto em outros planos: o pessoal‐biográﬁco; o entorno sócio‐político, histórico e
cultural; o horizonte da sociedade cientíﬁco‐tecnológica (BRASIL, 2006, p.34).

Pelo exposto, é possível destacarmos a necessidade de trazer à tona que não se trata
apenas de ensinar a Filosofia nas escolas do Ensino Médio nem somente daquela de formar
professores especializados: na verdade, trata‐se de refletir sobre o modo como a formação dos
alunos do ensino médio e dos futuros profissionais da área, “esteja articulada às demandas da
contemporaneidade e ao mesmo tempo formadora do pensamento crítico” (BRASIL, 2006, p.17).
A criação doe um projeto supracitado que utilizou a ferramenta tecnológica por meio do
blog, em nosso entendimento, contribuiu para explorar um recurso capaz de articular as
demandas do ensino da filosofia no Ensino Médio e ao mesmo tempo perceber a necessidade da
formação dos acadêmicos dessa área do conhecimento que empreenda metodologias e didáticas
através da tecnologia em sala de aula, como veremos a seguir.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO: “O BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE
FILOSOFIA”
Nesse segundo momento, abordaremos a tecnologia educacional articulada às aulas, por
meio da apresentação do projeto: “O Blog como ferramenta pedagógica nas aulas de Filosofia”.
O projeto desenvolveu‐se desde início do estágio docente, durante as aulas de Filosofia,
estendendo‐se até o fim da mesma, ou seja, um semestre. Ao abraçar o tema do blog como
ferramenta pedagógica, estabelecemos como nossa meta mais abrangente incentivar
professores de Filosofia do Ensino Médio a ensinarem de maneira prática e interativa a disciplina,
fazendo a utilização das mídias sociais, como o blog. Para alcançá‐la, decidimos relatar como se
encontra a situação do ensino da Filosofia no Ensino Médio, face ao surgimento de sua
obrigatoriedade legal; além disso, esperamos atingir outros dois objetivos específicos: mostrar
aos professores de Filosofia que há maneiras diferenciadas de ensinar a disciplina para
estudantes do Ensino Médio e tornar a interação professor‐aluno mais eficaz, com a utilização de
um blog no curso de Licenciatura em Filosofia.
REFERENCIAL TEÓRICO
O termo Internet foi divulgado com base na expressão inglesa “INTERaction” or
INTERconnection between computer NETworks, que quer dizer: Interação "ou Interconexão”
entre as redes de computadores. Assim, a Internet é a rede das redes, o conjunto das centenas
de redes de computadores conectados em diversos países dos seis continentes para compartilhar
a informação e, em situações especiais, diversas tecnologias, como linhas telefônicas comuns,
linhas de transmissão de dados dedicadas, satélites, linhas de microondas e cabos de fibra óptica.
Nenhum governo, empresa ou instituição controla a rede mundial. “Os padrões e normas da
Internet são organicamente estabelecidos pela comunidade. Cada organização instala e mantém
a sua própria parte na rede, permitindo ainda que as informações enviadas por ela transitem
pelas suas rotas isentas de qualquer custo”. (PINHO, 2003, p.41).
Com a chegada das novas tecnologias de mídia, os portais, blogs e sites estão cada vez
mais dinâmicos e com vários itens de interação, as chamadas “hipermídias”. E no que se refere
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ao ensino, com isso, as aulas vêm ganhando novas características, pois a Internet permite
variadas formas de levar informação a um público conhecido por internauta ou ciberleitor.
Segundo Gil (2010), não há como negar o valor de uma aula expositiva, sobretudo quando o
professor domina o conteúdo da disciplina que ministra e detém habilidades comunicativas.
Porém, há de se considerar que existem limitações de retenção de informação para explicações
exclusivamente verbais.
Para ele, com o auxílio das tecnologias, o professor beneficia o aluno na medida em que
faz uma abordagem mais ampla e o permite fazer associações, através de exemplos que podem
ser potencializados com as mídias.
A tecnologia da informação provoca e cria possibilidades de comunicação entre os
estudantes e as universidades/faculdades como instituições e também com membros
que as compõem, gestores, pesquisadores, acadêmicos e funcionários. Os serviços da
WEB e os e‐mails, as conferências virtuais e os grupos de discussão (chat e fóruns)
aumentaram as oportunidades de os alunos acessarem, conhecerem e se comunicarem
com suas universidades e com as do mundo inteiro (MORAN, 2000, p. 22).

Pelo exposto, a esses recursos Gil (2010) chama de Tecnologia Educacional e podem estar
presentes em maior ou menor grau nas instituições. Cabe lembrar que tais recursos não se
limitam apenas à informática, mas também incluem o rádio, o televisor e até mesmo o quadro‐
de‐giz. Colaborando com ele, Ribas (2008) aponta que a educação brasileira passa por constantes
mudanças sendo que a era tecnológica tem crescido mundialmente, aumentado às tecnologias
da comunicação e ampliado os recursos aplicáveis à educação. Como exposto anteriormente, a
formação inicial dos profissionais da educação básica deve ser responsabilidade principalmente
das instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB
9394/96), onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática
podem garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica que se considera necessário.
E no que se refere ao uso da tecnologia na sala de aula, essa responsabilidade torna‐se mais
evidente.
Portanto, adequar metodologias de ensino, onde as tecnologias vão agir como meios ou
recursos didáticos, no atual contexto, induz à necessidade de melhor preparo e aperfeiçoamento
dos educadores a partir do momento em se utilizarão destas; nesse sentido, podemos dizer que é
possível melhorar a qualidade do ensino por meio da ferramentas tecnológicas; logo, o blog
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pode sim auxiliar na integração social em sala de aula, desde que o professor domine a
ferramenta de ensino tecnológico. Reforçamos porem que a qualificação dos profissionais
fatalmente deve ser compromisso das políticas públicas para a educação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A proposta do trabalho consistiu em implementar um blog que contribuísse no processo
de desenvolvimento da disciplina do curso de Filosofia – Prática Integrada de Ensino IV, vindo
fornecer ao acadêmico um apoio na divulgação de trabalhos, discutir sobre as questões da
contemporaneidade utilizando‐se dos campos da filosofia, facilitar a interação entre os colegas
da turma e com os interessados de modo geral, enfim utilizar a ferramenta como modo de
comunicação e socialização entre a os acadêmicos de filosofia e os alunos das escolas do ensino
médio e finalmente tornar‐se um canal de estudos com a UFAM e os demais interessados na
temática.
O Blog foi criado em novembro de 2014, utilizando a ferramenta tecnológica gratuita
Blogger. Tendo 5.545 visualizações da página até o dia 21/03/2014. O nome escolhido para o
blog

foi

Filosofia

Contemporânea

na

Educação

http://filosofiacontemporaneanaeducacao.blogspot.com.br, pois este vem com a proposta de
interação com todos os envolvidos. O layout foi criado com intuito de demonstrar uma estante
com livros no plano de fundo, retratando a educação e com uma fácil utilização nas postagens,
para que todos pudessem interagir e usufruir de seu conteúdo. A figura 1 demonstra o layout do
blog Filosofia contemporânea na Educação.

Figura 1 – Página virtual do Blog Filosofia Contemporânea
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1.Apresentação e discussão dos resultados
O resultado do blog é a sua divisão em categorias denominadas de abas e segue a
seguinte divisão:
 Aba notícia ‐ surgiu com a finalidade de divulgar acontecimentos, fatos, sobre a Filosofia,
uma oportunidade de saber o que acontece no Estado do Amazonas e até mesmo
reflexões neste aspecto.
 Aba eventos ‐ Referentes à Filosofia, uma forma de incentivar a divulgação e propagação.
As sugestões poderiam ser enviadas pelos usuários da WEB para o e‐mail:
filosofiacontemporanea01@gmail.com.
 Aba Vídeos ‐ A comunicação audiovisual influencia no processo cognitivo de
aprendizagem, em virtude disso, colocamos à disposição dos internautas, filmes
relacionados à Filosofia e algumas apresentações dos acadêmicos e professor da
disciplina.
 Aba Aulas ‐ Todas as aulas ministradas foram colocadas em formato de relatório, cujo
objetivo era deixar todos os alunos informados sobre o conteúdo ministrado no dia. Vale
ressaltar que todas as aulas foram realizadas na quinta‐feira das 16h às 18h, conforme
ementa da disciplina de Filosofia – Prática Integrada IV.
 Aba ‐ Quem Somos ‐ Pode‐se saber quem são os colaboradores do blog.
 Aba Fale Conosco ‐ Todo site e/ou blog necessitam de um meio de interação para com o
seu público, por isso, surge à necessidade de se ter o canal Fale Conosco, pois os
processos comunicacionais garantem ao usuário manifestar sua crítica, contribuição ou
sugestão

de

textos,

vídeos,

entre

outras.

Pelo

email:

filosofiacontemporanea01@gmail.com.
Fonte: disponível em< http://filosofiacontemporaneanaeducacao.blogspot.com.br>acesso em:01/05/2014.

CONSIDERAÇÕES
Ao utilizar recursos tecnológicos como o blog no ensino superior é indispensável
que primeiramente, entenda‐se o que é tecnologia educacional, sua importância na educação,
vantagens e desvantagens. Optando‐se por esse caminho, os professores perceberão as
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eventuais limitações dessas ferramentas e a melhor maneira de aplicá‐las. Ademais, com o
advento da Rede Mundial de Computadores – Internet, há também grandes possibilidades
quanto a troca de informações de uma maneira rápida; e quando se trata do ensino, essas trocas
podem ser feita não só em sala de aula, mas em qualquer espaço formal ou não formal. Assim é
que com as aulas de filosofia ministradas de certa forma semipresencial, (apesar do currículo do
curso não ser desta forma), com o auxílio do blog houve o desenvolvimento tecnológico
educacional e cultural, uma vez que a Filosofia deixou de ser apenas debatida na forma de
diálogo e passou a ser exposta na forma virtual, o que de certo modo possibilitou aos acadêmicos
da turma desenvolver além da aprendizagem, novos métodos de ensino através da tecnologia,
nesse caso, o blog desenvolvido para essa turma de graduandos da Filosofia.
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Sugiro que:
1. Sejam feitas algumas correções de concordância de número, de pontuação e excesso de espaço no
início de um parágrafo;
2. Sejam alterados os verbos que estão na primeira pessoa do plural (ex.: "fizemos "seja substituído por
"foi feito" ou "fez‐se / se fez";
3. O texto seja revisto para retirar algumas partes que o constroem como repetitivo e extenso demais;
4. Sejam revistos os conceitos apresentados e afirmações;
5. O texto seja revisado como um todo para garantir que não se mantenham erros gramaticais e
ortográficos.

O artigo relata um assunto não tão inovador, que é o uso de tecnologia como ferramenta de ensino,
porém aborda uma experiência específica dessa aplicação em uma determinada disciplina. O texto é bom,
porém um tanto quanto repetitivo e extenso demais, e a apresentação do resultado de visualizações do
blog (ferramenta aplicada) faz com que eu sugira a aceitação do artigo para publicação.
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RESUMO
O presente artigo intitulado Um olhar histórico sobre a
educação pré‐escolar brasileira tem como objetivo
apresentar a trajetória histórica do desenvolvimento das
instituições de atendimento à criança. Seguimos uma
investigação bibliográfica, relacionando os métodos
educacionais utilizados e seu processo de
institucionalização e transformação ao longo do tempo.

Tal proposta de estudo reflete sobre as propostas de
regulamentação da educação da criança pequena no
Brasil, identificando o marco do seu percurso de
implantação e desenvolvimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Infantil. Brasil

A HISTORICAL LOOK AT THE PRESCHOOL EDUCATION BRAZILIAN
ABSTRACT
This article entitled A historical look at Brazilian
pre ‐ school education aims to present the historical
trajectory of the development of child care institutions .
We follow a literature search , listing the educational
methods used and the process of institutionalization and

transformation over time . This study proposal reflects
on proposed regulation of education of young children
in Brazil , identifying the hallmark of his journey
deployment and development .

KEY‐WORDS: Early Childhood Education. Brazil.
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UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO PRÉ‐ESCOLAR BRASILEIRA

INTRODUÇÃO

Historicamente a educação da criança estava relacionada inicialmente quase que
exclusivamente à família, principalmente, através das mulheres por meio das práticas
domésticas, divergindo cada prática de acordo com a classe social a qual a criança estava
inserida. Por muito tempo as crianças foram tidas como adultos em miniatura sem usufruírem de
qualquer poder de escolha ou um tratamento específico da sociedade. A formalização dos
atendimentos para esse segmento da população origina‐se como resultado das grandes
transformações sociais, econômicas, políticas e ideológicas, decorrentes da expansão comercial,
da Revolução Industrial e do desenvolvimento científico.
É no contexto social das ideias da família como núcleo de aprendizagem, de educação
como investimento para o desenvolvimento social, de escolaridade obrigatória, de criança como
pessoa com necessidades especiais, de infância como fase de preparação para a vida adulta e, no
ideário pedagógico moderno, que se origina a trajetória da constituição do atendimento as
crianças pequenas. O nascimento da indústria moderna alterou profundamente a estrutura social
presente, modificando os hábitos e costumes das famílias. As mães operárias que não tinham
com quem deixar seus filhos utilizavam o trabalho das conhecidas mães mercenárias. Essas, ao
optarem pelo não trabalho nas fábricas, vendiam seus serviços para abrigarem e cuidarem dos
filhos de outras mulheres.
Nesse contexto pode‐se destacar que a Educação Infantil surgiu com um caráter de
assistência a saúde e preservação da vida, sem que houvesse ligação alguma com o fator
educacional. Neste estudo temos como objetivo geral verificar a importância da educação infantil
para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, tendo como objetivos específicos à intenção
de traçar o percurso histórico do desenvolvimento da educação infantil no Brasil. Esta pesquisa é
uma revisão bibliográfica de artigos científicos e leis relacionadas à educação infantil brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS

A educação da criança pequena constitui uma preocupação desde a antiguidade clássica,
por Platão (427‐347 a. C), quando o mesmo se refere à educação da primeira infância através de
jogos educativos na família, com o objetivo de preparo para o exercício futuro da cidadania.
Aristóteles (384‐332 a. C) propôs que dos cinco aos sete anos as crianças receberiam em casa
educação para a higiene e o endurecimento, e dos cinco aos sete já deveriam assistir algumas
lições. Na Idade Moderna pensadores humanistas como Erasmo (1465‐1530) e Montaigne (1483‐
1553) defendiam uma educação que respeitasse a natureza da criança e estimulasse sua
criatividade por meio da articulação do jogo à aprendizagem. Comenius (1592‐1670) defendia
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que na infância deveria acontecer uma educação maternal voltada para o exercício dos sentidos.
Pestalozzi (1746‐1827) defendia para as crianças um ambiente educativo com disciplina e
afetividade, pressupondo que além do afeto a professora deveria oferecer conhecimentos
pedagógicos.
Para Oliveira (2002), modos de atendimento extradomiciliar foram se constituindo junto
às camadas sociais desfavorecidas desde as sociedades primitivas, através de relações de
parentesco e se fizeram presentes na Idade Antiga, com as “mães mercenárias” e nas Idades
Média e Moderna com as “rodas dos expostos” ou os “lares substitutos”, sob a responsabilidade
de entidades religiosas ou filantrópicas. Para atender às crianças pobres ‐ órfãs, abandonadas ou
filhas das mães que ingressaram no trabalho das fábricas ‐ foram criadas, nos séculos XVII e XVIII,
na Inglaterra, na França e em outros países da Europa, as primeiras instituições orientadas pelos
conhecimentos da medicina e pelos preceitos da religião, que tinham como objetivo principal a
guarda de crianças a partir de dois anos, incluindo os cuidados com sua saúde e alimentação,
bem como, em alguns casos, sua iniciação em um ofício. Eram as “escolas de caridade” ou
“escolas de damas” (Oliveira, 1994). Para exercer essas atividades as mulheres responsáveis
deveriam ter características semelhantes à da mãe, além de conhecimentos básicos de
puericultura seguido do sentimento de piedade.
A preocupação com a educação da criança pequena da época desenvolveu‐se por meio
das ideias de pensadores, através da elaboração de princípios e propostas que embasavam a
organização da educação infantil e a caracterização do profissional responsável no exercício de
sua função. Segundo Sanches (2004), a ideia de creche surge na Europa, no final do século XVIII e
início do século XIX, a creche propunha‐se inicialmente a guardar crianças de 0 a 3 anos durante
o período de trabalho das famílias, a instituição creche nasce de uma necessidade atrelada ao
nascente capitalismo e a urbanização.
No Brasil, as primeiras tentativas de organização de creches surgiram com um caráter
assistencialista, com o intuito de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa e as viúvas
desamparadas. Outro fator que contribuiu para o surgimento dessas instituições foram as
iniciativas de acolhimento aos órfãos abandonados, que, apesar do apoio da alta sociedade,
tinham como finalidade esconder a vergonha da mãe solteira, pois as crianças muitas vezes eram
“[...] filhos de mulheres da corte” (RIZZO, 2003, p. 37). Numa sociedade patriarcal, a ideia era
criar uma solução para os problemas dos homens, ou seja, retirar dos mesmos a
responsabilidade de assumir a paternidade. Considerando que, nessa época, não se tinha um
conceito bem definido sobre as especificidades da criança, a mesma era “[...] concebida como um
objeto descartável, sem valor intrínseco de ser humano” (RIZZO, 2003, p. 37).
Segundo Sanches (2004), no Brasil, a creche surge no final do século XIX, decorrente do
processo de industrialização e urbanização do país. Ocorre nesse período o crescimento das
cidades em regiões ricas, pela vinda de pessoas das regiões pobres que vinham em busca de
melhores condições de vida e trabalho. Os primeiros jardins de infância públicos foram inspirados
nas propostas de Froebel, sendo criados em 1908, em Belo Horizonte e em 1909, no Rio de
Janeiro. Embora fossem públicos atendiam também as crianças de classes sociais
economicamente desfavorecidas. A partir dos jardins foram também criadas durante os anos 20
e 30 salas pré‐primárias que funcionavam junto às escolas primárias. Também nesse período, sob
a influência do ideário da Escola Nova, surgiu o atendimento em praças públicas – os “Parques
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Infantis” para as crianças da classe operária (FARIA,1999). Nestes estabelecimentos, a
profissional era definida como professora e sua ação requeria formação pedagógica em Cursos
Normais, em nível médio. Na época, apenas duas universidades ofereciam a formação em nível
superior, com licenciatura em educação pré‐escolar: a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
criada em 1931, e a Universidade Federal do Paraná, em 1938 (KISHIMOTO, 1999).
“Na década de 1920, passava‐se à defesa da democratização do ensino, educação
significava possibilidade de ascensão e era defendida como direito de todas as crianças”
(KRAMER, 1995, p 55). Na década de 30 o estado assumiu o papel de buscar financiamento de
órgãos privados, que viriam colaborar com a proteção da infância. Foi nesta década que iniciou‐
se a preocupação com a educação física e higiene das crianças, vista como fator de
desenvolvimento das mesmas, tendo como objetivo principal o combate a mortalidade infantil.
Nesta época ocorreu também a organização de creches, jardins de infância e pré‐escolas de
maneira desordenada em caráter emergencial. Em 1940 surge o Departamento Nacional da
Criança, com objetivo de ordenar atividades dirigidas à infância, maternidade e adolescência
sendo administrado pelo Ministério da Saúde. Na década de 70 ocorre a promulgação da lei nº
5.692 , de 1971, fazendo referência à educação infantil, dirigindo‐a como conveniente à
educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes. Em decorrência
da crescente participação dos pais no trabalho das fábricas, fundições e minas de carvão, foram
surgindo com mais formalidade serviços de atendimento as crianças, sendo que estes serviços
eram organizados por mulheres da comunidade, mesmo que estas não fossem dotadas de uma
instrução formal, adotando atividades de canto e memorização de rezas (RIZZO, 2003).
Criou‐se uma nova oferta de emprego para as mulheres, mas como consequência
aumentaram os riscos de maus tratos às crianças. Fatores como o alto índice de mortalidade
infantil, a desnutrição generalizada e o número significativo de acidentes domésticos, fizeram
com que alguns setores da sociedade, dentre eles os religiosos, os empresários e educadores,
começassem a pensar num espaço de cuidados da criança fora do âmbito familiar. De maneira
que foi com essa preocupação, ou com esse “[...] problema, que a criança começou a ser vista
pela sociedade e com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial é que começou a ser
atendida fora da família” (DIDONET, 2001, p. 13).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar de todas as iniciativas de desenvolvimento e expansão da educação para crianças
menores de seis anos a mesma deu‐se em lento processo. Somente no final dos anos 70 é que se
observa uma expansão das creches e pré‐escolas no Brasil, em função de fatores como a crise do
regime militar, o crescimento urbano, a crescente participação da mulher no mercado de
trabalho e a influência de políticas sociais de órgãos como a UNESCO (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
e OMS (Organização Mundial da Saúde) no país. Nesse período, observava‐se estratégias
inovadoras para atender a crescente demanda de crianças menores de 7 anos, partindo dessa
necessidade foram desenvolvidas políticas de caráter compensatório e emergencial tentando
articular a ampliação da qualidade do ensino aliado ao baixo investimento público (ROSEMBERG,
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1999; Freitas, 2000). Na precariedade das condições físicas e materiais não havia exigências
maiores na contratação dos professores, servindo‐se de profissionais com nível de escolaridade
insuficiente para essa função.
Em relação a Educação Infantil, a Lei 5.692/71 apenas atribuía ao Estado zelar para que os
sistemas de ensino, de forma direta ou por convênio, oferecessem atendimento em jardins de
infância para menores de 7 anos. A formação dos profissionais veio a ser contemplada no Parecer
1.600/1975, do CFE que regulamentou a Habilitação em pré‐escola, acrescentando a quarta série
ao curso do magistério (VIEIRA, 2001). A Constituição Federal de 1988 e em 1990 o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente), Lei 8.069/90, reconhecem a educação como direito da criança de 0
a 6 anos e como dever do Estado, sob a responsabilidade dos municípios, a cumprir‐se mediante
o atendimento em creches e pré‐escolas, definindo ambas como instituições educacionais,
rompendo com a tradição assistencialista.
Segundo Faria (2007), a Educação Infantil embora tenha mais de um século de história,
como cuidado e educação extradomiciliar, somente na década de 90 foi reconhecida como
direito da criança, como dever do Estado e como primeira etapa da Educação Básica. A LDB (Lei
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sancionada em 20 de Dezembro de 1996 expressa a
educação infantil e sua concepção como primeira etapa da educação básica reafirmando o que já
estava assegurado na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente em
1990. A inserção da educação infantil na educação básica como sendo a primeira etapa é
sinônimo de reconhecimento que a educação começa nos primeiros anos de vida e é essencial
para o cumprimento de sua finalidade, afirmada no Art. 22 da Lei: “a educação básica tem por
finalidade desenvolver o educando , assegurar–lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos
posteriores”. A educação infantil recebeu destaque na nova LDB, sendo tratada na Seção II, do
capítulo II (Da Educação Básica), nos seguintes termos:
“ Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o
desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade; II – pré – escolas para crianças de quatro a seis
anos de idade.
Art. 31 Na educação infantil a avaliação far – se – á mediante acompanhamento e
registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao
ensino fundamental”. (BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

Desde então, a compreensão do ser criança exige mais investimentos e estudos, tornando a
educação para essa faixa etária um vasto campo de aprendizagem, elevando as crianças ao patamar
de sujeito histórico e cidadão na sociedade.

CONCLUSÃO
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Durante muito tempo a educação da criança pequena fez‐se somente no seio da família,
em especial sob os cuidados da mãe, sendo que esta era vista como responsável pela educação e
desenvolvimento da criança. Deveria ensinar a criança todos os princípios e normas de
comportamento relacionados à sua educação e sua inserção na sociedade. Com as mudanças no
cenário da família moderna, a industrialização e a saída das mulheres para o trabalho, o aspecto
da educação da criança ganhou diferentes proporções, gerando um novo cenário, onde as
mulheres que não saiam par o trabalho nas fábricas dispuseram‐se a educar as crianças de outras
mulheres, gerando algo semelhante as creches hoje. Embora que não houvesse associação
alguma com a educação em termos pedagógicos essas crianças ficavam sob o cuidar dessas
mulheres embasando o aspecto educacional, mesmo que o foco fosse apenas o de cuidar.
A criança antes tinha seu papel ignorado na sociedade , vista apenas como personagem
que fazia parte da história contada pelos adultos, porém em seu contexto histórico com a
mudança e consolidação da educação infantil apresenta‐se uma trajetória de mudanças e
transformações onde ocorre a passagem do assistencialismo para os princípios da educação, com
base em uma política que viesse a garantir amparo e qualidade para a educação infantil.
Enfrentando os desafios da atualidade e apresentando questões que discutem a
qualidade da educação e o surgimento das leis que defendem e garantem essa qualidade a
educação infantil ou educação pré‐escolar, passa a ser considerada como primeira etapa da
educação básica firmando‐se na educação da criança antes de sua inserção no “ensino
obrigatório”, sendo ofertada no período entre 0 a 6 anos, nesse aspecto a criança passa a ser
considerada como construtora de sua própria história e consequentemente sujeito histórico.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
DIDONET, Vital. Creche: a que veio, para onde vai. In: Educação Infantil: a creche, um bom
começo. Aberto/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Brasília, v. 18, n. 73,
2001. p.11‐28
FARIA, A L. G. Educação Pré‐escolar e cultura: por uma pedagogia da educação infantil.
Campinas, SP: Editora da Unicamp; São Paulo: Cortez, 1999.
FARIA, A L. G. e PALHARES, M. S. Educação Infantil pós‐LDB: rumos e desafios. Campinas, SP:
Autores Associados–FE/UNICAMP; São Carlos, SP: Editora da UFSCar;Florianópolis, SC: Editora da
UFSC, 1999.
FREITAS, M. C. (org.) História Social da Infância no Brasil. São Paulo: Cortez Editora,1997
KISHIMOTO, T. M. Política de formação profissional para a educação infantil: pedagogia e
normal superior. Revista Educação e Sociedade. n. 69, p. 61‐79, 1999
KRAMER. S. A política do pré‐escolar no Brasil: a arte do disfarce. Rio de Janeiro: Achime, 1995.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

OLIVEIRA, Z. R. (org.) Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez Editora,
2000.__________. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez Editora, 2002
RIZZO, Gilda. Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento. 3. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2003.
ROSEMBERG, F. Expansão da educação infantil e processos de exclusão. Cadernos de
Pesquisa. São Paulo, n. 107, p. 7‐40, 1999
SANCHES, Emilia Cipriano. Creche – realidade e ambigüidades. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2004
VIEIRA, L. MA. F. A formação do profissional da educação infantil no Brasil: perspectiva histórica
e desafios atuais. In Infância‐Educação Infantil: reflexões para o início do século. Seminário
Internacional da Organização Mundial para a Educação Pré‐escolar. Rio de Janeiro, 2000

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

DESMISTIFICAÇÃO DA CIÊNCIA COM INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A PESQUISA CIENTÍFICA.
Sayonara Cotrim Sabioni( PQ) 1; Flávio Mendes de Souza (PQ) 2; Haniere Máximo Rocha Pereira(IC) 2; Katiane
Oliveira Xavier (IC) 2; Vivian Alves Pereira (IC) 2
1
Instituto Federal Baiano (IF BAIANO) ‐ Campus Uruçuca, 2 Instituto Federal do Baiano (IF BAIANO) Campus
Itapetinga
(PQ)Pesquisador
(IC) Iniciação Científica

RESUMO
Este Trabalho teve como objetivo desmistificar a ciência
tornando‐a acessível à comunidade estudantil através
da instrumentalização de alunos do ensino Médio da
rede pública de Itapetinga para a Iniciação Científica
com a culminância numa Mostra Científica. Após a
seleção dos estudantes do ensino Médio da rede pública
de Itapetinga formou‐se uma turma de interessados no
minicurso “Como construir um artigo científico”. Tendo
como resultado onze resumos expandidos produzidos
por dezenove estudantes em trio, dupla ou individual,
contendo: a Introdução; a Metodologia; a Revisão de
Literatura; os Resultados Esperados; as Considerações
Finais ou Conclusão e as Referencias. Com os resumos

expandidos, originados dos participantes do minicurso e
outros resultantes da ideia na comunidade estudantil,
aceitos pela Comissão Técnico‐Científica da I Mostra
Científica de Itapetinga, foram confeccionados banners
e posteriormente expostos. Uma banca de avaliadores
analisou a exposição atribuindo uma pontuação a cada
trabalho possibilitando a premiação de acordo a
classificação na I Mostra. Essas ações de popularização
das ciências, no Ensino Médio, contribuem para o
aprofundamento técnico‐científico do conhecimento e
para uma maior participação da comunidade nas
questões gerais de Ciência e Tecnologia.

PALAVRAS‐CHAVE: popularização, educação, ciência, ensino médio.

DEMYSTIFICATION OF SCIENCE WITH INSTRUMENTATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH
ABSTRACT
This work aimed to demystify science by making it
accessible to the student community through the
instrumentalization of middle school students of the
public network for Scientific Initiation Itapetinga with
culmination in a Sciencefair. After the selection of high
school students from public Itapetinga graduated a class
of interested in short course "How to build a scientific
paper". Resulting eleven expanded abstracts produced
by nineteen students at trio, double or single,
containing: the introduction; the methodology; the
literature review; the expected results; the final
considerations or Conclusion and references. With the
expanded abstracts, originated from short course
participants and others resulting from the idea in the

student community, supported by technical and
Scientific Committee of the 1st scientific Shows
Itapetinga, were made banners and subsequently
exposed. A Board of evaluators reviewed the exhibition
by assigning a score to each work enabling the awards
according to classification on I Shows. These actions of
popularization of science in high school, contribute to
the deepening of scientific and technical knowledge and
to greater involvement of the community in general
science and technology issues.

KEY‐WORDS: popularization, education, science, high school.
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DESMISTIFICAÇÃO DA CIÊNCIA COM INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A PESQUISA CIENTÍFICA.
INTRODUÇÃO
A pesquisa científica é de primordial importância para o crescimento de um país, quanto
maior o número de publicações impactantes diante das comunidades intelectuais, maior o
investimento em tecnologia desta nação.
No mundo atual a tomada de decisões perante as inovações tecnológicas é um fato, no
entanto, essa realidade está distante da população, principalmente, nos países emergentes. Esse
distanciamento está relacionado com a falta de vocação científica e um analfabetismo científico
desde os primeiros passos da formação cidadã. (GOLOMBEK, 2009).
A ciência hoje é rotulada como uma divindade intocável para a maioria da população,
acarretando na ofuscação do espírito pesquisador e criativo dos jovens, essa tendência não
permite o desenvolvimento intelectual dos adolescentes diante dos problemas simples do dia a
dia.
O processo educacional do cidadão tem deixado a desejar no que diz respeito à produção
científica de alunos do ensino médio. Muitas vezes, devido a gama de informações necessárias
para o cumprimento das cargas horárias e dos conteúdos programáticos curriculares. No
entanto, para a construção de uma mente crítica e questionadora diante da sociedade é preciso
desenvolver no jovem o espírito observador e receptivo diante do mundo que o cerca.
O ensino das ciências, que sempre foi entendido como algo voltado para as teorias e leis
preestabelecidas, vem sofrendo grandes mudanças dentro das redes de ensino. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais são os pontos chaves dessa mudança, norteando uma direção do Ensinar
Ciência Fazendo Ciência. (GOLOMBEK, 2009).
O trato da ciência dentro do âmbito educacional é papel do professor educador. Está em
suas mãos o uso das ferramentas necessárias para instigar ainda mais o desejo natural dos alunos
de conhecer, dialogar, investigar, questionar, pesquisar e também teorizar ideias. (HARTMANN E
ZIMMERMANN, 2009).
As oportunidades disponíveis em torno do convívio socioeconômico são bases
delineadoras da produção cientifica, é dentro destas perspectivas que o educador deve buscar
subsídios contextualizados para a aprendizagem e desenvolvimento do processo de formação do
pensamento pesquisador do indivíduo. (GOLOMBEK, 2009).
A informação nunca esteve tão acessível quanto nos dias atuais, são diversas as formas de
aquisição de conhecimento. A nova era da informática dos processadores ultrarrápidos leva a
uma busca por imediatismos onde tudo deve ocorrer o mais depressa possível. A educação
tradicional não se encaixa dentro desta nova realidade fast. É necessário levar o jovem a
despertar sua capacidade investigativa, proporcionar situações de questionamentos direcionados
com instigação à procura dos saberes. (ULHÔA, 2012).
As ações de popularização das ciências, no ensino médio, contribuem para um
conhecimento científico‐tecnológico mais aprofundado, com entendimento sobre o
funcionamento deste aparato, inclusive seus vínculos e limitações para uma valorização e
estímulo da capacidade criativa e de inovação do jovem. Valoriza também os aspectos culturais
e humanísticos da ciência, promovendo o respeito ao meio ambiente e à diversidade regional e
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cultural, com o reconhecimento dos conhecimentos populares e tradicionais para uma maior
participação da comunidade nas questões gerais de Ciência e Tecnologia.
As Feiras de Ciências são ambientes inovadores de popularização das ciências diante da
mudança na forma de visualização do fazer científico, é através das exposições de trabalhos
desenvolvidos pelos próprios alunos em espaços abertos à comunidade que se percebe a
verdadeira importância do processo construtivo do conhecimento. (FARIAS, 2006).
O excesso de atividades formais aliena cada vez mais o jovem do meio e da comunidade
em que vive. Os currículos convencionais constituem obstáculo à educação plena do adolescente,
dificultando ações integradas e realização das atividades não formais e extraclasses como um
meio de produção do saber, como Feiras e Mostra Científicas.
É sumamente importante despertar os jovens para o desenvolvimento do pensamento
científico, mostrando que a pesquisa está acessível e pode ser executada por qualquer pessoa,
desde que siga as instruções adequadas e os passos coerentes a cada ideia a ser investigada.
Portanto, é função dos educadores direcionarem e orientarem os educandos no sentido mais
propício à produção do conhecimento.
A necessidade de o jovem ser levado, através do incentivo constante, a pensar e agir
cientificamente representa alicerce para a promoção do espírito crítico, aberto e receptivo.
(OAIGEN, 1991).
Com a finalidade de uma formação inicial e continuada em Educação Científica dos
alunos do Ensino Médio da rede pública de Itapetinga se apresentou uma proposta de
instrumentalização técnica e científica visando à acessibilidade à pesquisa investigativa da
comunidade, desmistificando o caráter divino intocável da ciência.
Este trabalho é resultante de uma das etapas do Projeto de mesmo nome aprovado, por
dois pesquisadores, uma estudante bolsita e dois estudantes voluntários, no Edital Interno nº
03/2011/PROEX, que estabelece as normas para submissão de propostas e realização das
atividades no Programa PRO‐EXTENSÃO do Instituto Federal Baiano.
O objetivo deste trabalho foi desmistificar a ciência tornando‐a acessível à comunidade
estudantil através da instrumentalização para a Iniciação Científica dos estudantes do Ensino
Médio da rede pública de Itapetinga com a culminância na apresentação dos artigos produzidos
numa Mostra de Iniciação Científica no Campus Itapetinga.
METODOLOGIA
Este trabalho iniciou com a construção de critérios de seleção e ficha inscrição com a
produção de material informativo sobre o processo seletivo pelos servidores envolvidos.
Posteriormente, com o apoio dos estudantes monitores e voluntários e do transporte oficial do
Campus Itapetinga, foi realizada a divulgação do minicurso nas Escolas Públicas de Ensino Médio
de Itapetinga informando a abertura das inscrições.
Na segunda etapa, houve a seleção e inscrição dos alunos identificados para ocuparem as
30 vagas no minicurso de oito horas “Como redigir um artigo científico”, onde se solicitou dos
participantes um esboço de um resumo expandido contendo: O tema, a Introdução; a
Metodologia; a Revisão de Literatura; os Resultados Esperados; as Considerações Finais ou
Conclusão e as Referencias. A partir daquela data, os estudantes tiveram o acompanhamento
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de um(a) orientador(a) ou continuaram a ser orientados pela professora organizadora do
minicurso, via Email, com atendimento individual às dúvidas suscitadas na elaboração dos
resumos.
A infraestrutura necessária para o minicurso correspondeu, a uma sala de aula do
Campus Itapetinga, apoio dos três monitores, e utilização do material adquirido pelo Edital do
projeto (02 resmas papel A4, 2 resmas papel A3, tonners azul, vermelho, amarelo e preto, 4
pincéis quadro branco e um dispositivo para armazenamento dos dados 32gb).
A exposição foi realizada através da apresentação de banners impressos em papel,
resultantes dos resumos expandidos produzidos. Utilizaram‐se cavaletes da Coordenação de
Extensão e um espaço interno do Campus Itapetinga e formaram‐se bancas de avaliadores por
área com os professores do IF Baiano para a avaliação dos trabalhos com direito a certificados e
prêmios. A realização da I Mostra Científica de Itapetinga contou com apoio da Coordenação de
Extensão do IF Baiano Campus Itapetinga e de todos os servidores e estudantes do ano 2013.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antecedeu à oferta do minicurso uma divulgação por folder e inscrição no local pelos três
monitores e por um dos pesquisadores do Projeto nas Escolas Públicas de Ensino Médio de
Itapetinga. A ficha de inscrição possibilitava a participação de servidores ou estudantes e ainda
abria espaço para se justificar a importância do curso para cada inscrito.
Estavam previstos no projeto, 20 participantes no minicurso “Como construir um artigo
científico”, com 15 educandos do nível médio; 10 externos e 5 internos e 5 professores do Ensino
Médio das Escolas Públicas de Itapetinga. As inscrições dos estudantes nos Colégios Modelo Luis
Eduardo Magalhães e no Colégio Estadual Alfredo Dutra atenderam ao total de vagas disponíveis
e ainda manifestaram interesse por mais vagas, no entanto não houve inscrição de docentes, e
no Colégio Polivalente não houve divulgação aos estudantes nem para os docentes. Como não
foi possível acesso às turmas noturnas para a divulgação, ficou a critério do Diretor ou Diretora
da Escola para divulgar o minicurso. Essas vagas não ocupadas foram disponibilizadas para os
estudantes do Campus Itapetinga.
Esta, não foi a primeira edição deste minicurso, já havia sessenta estudantes capacitados
no Campus Itapetinga, em duas outras turmas no ano anterior. Estes educandos têm
apresentado produções próprias em vários eventos científicos desde então. A reprodução do
minicurso foi solicitada pelos educandos e oportunizada pela aprovação do projeto de fomento à
extensão do IF Baiano, Pró‐Extensão 2012.
O Minicurso “Como construir um artigo científico”, ferramenta de instrumentalização dos
educandos, foi ministrado pela coordenadora e pesquisadora do projeto, no dia 10 de setembro,
com carga horária total de 8 horas e a participação de 19 estudantes, onde dez estudantes eram
do Campus Itapetinga; quatro do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães e cinco do Colégio
Estadual Alfredo Dutra.
Como resultado deste trabalho, foram esquematizados dez resumos expandidos em trio,
dupla ou individual, contendo a Introdução (Problema, Justificativa e Objetivo); a Metodologia
(passo a passo do trabalho); a Revisão de Literatura (propostas de temas para pesquisa); os
Resultados Esperados; as Considerações Finais ou Conclusão e as Referências.
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Este tipo de atividade teve a pretensão, de possibilitar a participação dos educandos na I Mostra
Científica, e que
o estudo dos problemas da realidade, de forma científica, além da motivação
intrínseca dos alunos, se transformasse no instrumento mais apropriado para
promover a aprendizagem do conhecimento científico, dessa forma poderiam
assim observar, analisar, criticar e buscar informações sobre os problemas da
realidade, a fim de escolher alternativas, apresentar e executar soluções
embasadas na análise.(CASSIANI e RODRIGUES, 1998).

Estes resumos foram inicialmente avaliados pelos monitores, que apresentavam
sugestões e posteriormente eram reavaliados pela coordenadora, mantendo as revisões ou
substituindo‐as, com a orientação final para submeter à Comissão Técnico‐Científica da I Mostra
Científica de Itapetinga.
Duas das estudantes monitoras do projeto já haviam participado do minicurso
anteriormente e já produziam artigos, dessa forma se permitiu o exercício, como pareceristas dos
trabalhos dos participantes, tendo em vista aprimorarem o senso crítico e a possibilidade de
multiplicação do saber.
Os temas e as áreas dos resumos esquematizados pelos estudantes, durante o
minicurso, foram respectivamente: 1‐ Bullying na adolescência: consequências psicológicas,
sociologia; 2‐ Geração de energia através do magnetismo, física; 3‐ A ergonomia no ambiente de
trabalho, no Colégio Estadual Alfredo Dutra, ergonomia; 4‐ Equipamento para aplicação do
carrapaticida via aspersão, zootecnia; 5‐ Gravidez na adolescência em Itapetinga, educação
sexual; 6‐ Lixo: gestão dos resíduos sólidos em Itapetinga, gestão ambiental; 7‐ Protagonismo
juvenil, adolescência; 8‐ Reutilização da água no banho, educação ambiental; 9‐ Sustentabilidade:
jardim sustentável através de materiais reciclados, educação ambiental; 10‐ Informática no
Colégio Estadual Alfredo Dutra: aprendizagem antes e depois de sua implantação, informática.
Destes nem todos os resumos se transformaram em banners, no entanto os estudantes
participantes foram multiplicadores da ideia em suas escolas, como se observa pela participação
dos estudantes de outras escolas na I Mostra Científica de Itapetinga com outros temas na
construção de banners e comunicação oral.

Figura 1‐ Faixa de divulgação da I Mostra Científica
Os resumos expandidos, originados dos participantes do Minicurso “Como construir um
artigo científico” e outros resultantes da ideia multiplicada pela comunidade estudantil, aceitos
pela Comissão Técnico‐Científica da Mostra Científica, foram apresentados como Banners, e
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posteriormente, analisados por uma banca de avaliadores da área do Tema, concorrendo à
premiação do projeto. A impressão dos banners também foi financiada pelo projeto.
Os resumos aceitos e apresentados como banners na I Mostra foram: 1‐Rousseau e a
Política (Filosofia); 2‐ A inclusão de crianças com necessidades especiais no ensino regular numa
escola fundamental na cidade de Itapetinga‐BA (Inclusão Social); 3‐ O uso dos verbos na
construção do texto jornalístico (Língua Portuguesa); 4‐ Sustentabilidade: Jardim Sustentável
através de materiais reciclados (Educação Ambiental); 5‐ Avaliação Sensorial do iogurte de
beterraba (Tecnologia de Alimentos); 6‐ Incentivo à agricultura familiar na adoção de plantio de
leguminosas para a proteção do solo, incorporação de nutrientes e redução nos gastos da
produção (Agricultura Familiar); 7‐ Levantamento de aspectos produtivos e potenciais para
produção energética sustentável de propriedades rurais participantes da 43º Exposição
Agropecuária de Itapetinga e 17º Exposição Nacional (Energias Alternativas); 8‐ Gestão dos
resíduos Sólidos em Itapetinga‐BA (Gestão Ambiental); 9‐ Reutilização da água do banho (Gestão
Ambiental); 10‐ S.O.S. animais de carroça; 11‐ (Zootecnia) Equipamento para aplicação de
Carrapaticida via aspersão (Zootecnia).

Figura 2‐ Fotos da apresentação de banners aceitos pela comissão de avaliação.
Em busca de respostas aos questionamentos surgidos no ato da investigação e durante a
produção intelectual dos educandos, há necessidade de uma interdisciplinaridade dos saberes,
envolvendo diversas áreas para se tentar explicar o que é proposto no estudo. Quando essa
característica das pesquisas científicas é apresentada a todos, mostra‐se o envolvimento de
várias linhas de pensamento dentro de uma única explicação, dessa forma se evidencia a
importância do desenvolvimento do caráter investigativo do aluno. (FARIAS, 2006).
Os estudantes que produziram banners para outros eventos foram convidados para expor
durante a I Mostra Científica de Itapetinga. Além de ser, uma oportunidade de divulgação da
produção de Iniciação Científica de pesquisa e extensão do Campus Itapetinga para a
comunidade, estes trabalhos apresentavam excelentes qualidades, alguns já premiados em
eventos regionais e nacionais e eram resultantes de estudantes que participaram das edições
anteriores do Minicurso “Como construir um artigo científico”.
A classificação final dos trabalhos apresentados na forma de banners foi:
1º Lugar – 01 Tablet ‐ O uso dos verbos na construção do texto jornalístico‐ quatro discentes do
2º Ano do Curso de Agropecuária Integrado com a Orientação do Mestre em Estudos Linguísticos
(UFES), Professor de Língua Portuguesa do IFBAIANO Campus Itapetinga;
2º LUGAR – Modem Desbloqueado ‐ Sustentabilidade: jardim sustentável através de materiais
reciclados, dois Estudantes do 1º. Ano do curso Técnico em Agropecuária do IF Baiano, Campus
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Itapetinga, com a orientação da Professora do IF Baiano, Campus Uruçuca. Doutora em
Educação;
3º LUGAR – Fone de ouvido sem fio ‐ Avaliação sensorial do iogurte de beterraba (Beta Vulgaris
L.) duas estudantes do Curso Técnico em Alimentos Subsequente do IF Baiano, Campus
Itapetinga, um Técnico em alimentos do Campus Itapetinga sob a orientação Engenheiro de
Alimentos do IF Baiano, Campus Itapetinga e Coorientação da Professora de Ens. Bas. Tec. e
Tecnológico do IF Baiano, Campus Itapetinga.
4º Lugar – Certificado de Honra ao Mérito ‐ Incentivo à Agricultura Familiar na adoção de plantio
de leguminosas para proteção do solo, incorporação de nutrientes e redução nos gastos na
produção. Estudante do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IF Baiano,
Campus Itapetinga. Três Estudantes do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino
Médio do IF Baiano, Campus Itapetinga. Estudante do curso Técnico em Agropecuária integrado
ao Ensino Médio do IF Baiano, Campus Itapetinga. Estudante do curso Técnico em Agropecuária
integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, Campus Itapetinga. Professor/Orientador, IF Baiano,
Campus Itapetinga.
5º LUGAR – Certificado de Honra ao Mérito‐ Levantamento de aspectos produtivos e potenciais
para produção energética sustentável de propriedades rurais participantes da 43ª Exposição
Agropecuária de Itapetinga e 17ª Exposição Nacional. Estudantes do curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, Campus Itapetinga, sobre orientação do
Técnico em Química do IF Baiano, Campus Itapetinga.
6º LUGAR – Certificado de Honra ao Mérito ‐ Lixo: Gestão Dos Resíduos Sólidos em Itapetinga‐BA
Estudante do curso Técnico em Agropecuária Concomitante ao Ensino Médio do IF Baiano,
Campus Itapetinga. Professora/Orientadora IF Baiano, Campus Uruçuca. Doutora em Educação.
Estudante do curso Técnico em Agropecuária Concomitante ao Ensino Médio do IF Baiano,
Campus Itapetinga.
A reprodução do Minicurso “Como construir um artigo científico” foi uma ferramenta
motivadora da I Mostra Científica. Possibilitou a instrumentalização de estudantes para
participarem da Mostra e a multiplicação da ideia no Campus, pelo envolvimento dos estudantes
que contagiaram os colegas e incentivaram a participação de vários outros estudantes e
servidores na produção de outros resumos e banners dentre outras atividades da I Mostra.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) idealizaram um educador com habilidades e
competências diferenciadas, principalmente, profissionais com a capacidade de interagir
diretamente com o meio científico. Neste processo de interação, devem ser trabalhados os
conteúdos programáticos através da interdisciplinaridade, uma conexão entre as diversas áreas
do conhecimento. Esse caminhar nas várias linhas do pensamento humano possibilita o
desenvolvimento da capacidade cognitiva do indivíduo, estabelecendo níveis de cognição cada
vez mais elevados. O pensamento crítico dos indivíduos depende de sua capacidade em construir
novos conhecimentos após análise do meio no qual estão inseridos e com a utilização deste
conhecimento é possível modificar o mundo a sua volta.
Com a capacitação de multiplicadores dentro das escolas públicas de Itapetinga, novas
janelas do saber são abertas, agora, alunos (futuros cidadãos) vislumbram o saber científico,
buscando novos horizontes, para o seu crescimento intelectual. Também é encontrado neste
ambiente, o efeito do contágio significativo, onde o exemplo construtivo é foco de seguidores.
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A grande problemática do ensino nas escolas públicas está relacionada à resistência dos
educadores em inovar suas metodologias didáticas, estes profissionais encontram à sua frente
um desafio montanhoso, repleto de trilhas escorregadias. Como a mudança é algo complexo e
não ocorre de maneira fast, uma parcela significativa desiste antes de iniciar a caminhada.
Com o desenvolvimento do minicurso de capacitação para a construção de artigo
científico, ocorreu uma perturbação na zona de conforto que os participantes vivenciavam. Esta
atividade desencadeou um processo de desmistificação da ciência, até então tida como
inalcançável por aqueles estudantes. Os relatos e entusiasmos dos estudantes, durante a
execução das etapas do projeto, estreitaram significativamente a distância entre suas
concepções prévias e a realidade científica. Eles abriram os olhos e perceberam que a pesquisa
científica não está tão longe das suas mãos.
CONCLUSÕES
Este tipo de trabalho proporciona à comunidade escolar:







Desmistificação da ciência na comunidade acadêmica apresentando‐a como algo palpável
e possível a todos;
Incitação aos docentes e discentes do ensino médio a produzir pesquisa dentro ambiente
escolar;
Realização de Mostras de trabalhos dos educandos da comunidade interna e externa;
Motivação dos educandos para a participação de eventos de iniciação científica nas
esferas; estaduais, nacionais, como Jovens cientistas, Olimpíadas de Conhecimento,
dentre outros;
Participação na construção de uma Educação Crítica, onde projetos são discutidos e
produzidos a partir da análise dos vários componentes curriculares e dos contextos
históricos, políticos e sociais, numa visão integrada de conhecimentos.
Desvinculação da pesquisa científica dos centros tecnológicos;
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RESUMO
Este texto é síntese do projeto de doutoramento em
educação em desenvolvimento junto ao Programa de
Pós‐Graduação em Educação da Universidade Federal de
São Carlos – UFSCar, na Linha de Pesquisa Educação em
Ciência e Matemática. O mesmo é fruto da necessidade
de qualificação por meio de Programas de Pós‐
Graduação e de experiências vividas que despertaram o
desejo de sua realização. Tem por objetivo analisar
criticamente, na perspectiva da etnomatemática, as
práticas matemáticas dos sujeitos sociais pertencentes à
comunidade remanescente de quilombos da Agrovila de
Espera, no município de Alcântara, Maranhão, em suas
atividades cotidianas. O intuito é buscar responder quais
são e como são utilizadas as práticas matemáticas

produzidas pelos sujeitos sociais pertencentes a esta
comunidade remanescente de quilombos. Esta proposta
de pesquisa pautar‐se‐á por realizar uma busca na
perspectiva qualitativa de pesquisa, por meio de uma
abordagem do tipo etnográfica, com incursões a campo
para coleta de dados por meio das técnicas de da
observação participante com registro em áudio, vídeo e
no protocolo de observação participante e das
entrevistas semiestruturadas individuais e em grupo. As
incursões em campo, seguindo o cronograma
estabelecido para a pesquisa, iniciarão no segundo
semestre de 2014. Logo, esta pesquisa, está em fase de
pesquisa bibliográfica e não apresenta resultados
conclusivos.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Matemática, Quilombos, Etnomatemática, Práticas Matemáticas.

THE ETHNOMATHEMATICS COMMUNITY OF REMAINING BLACK SLAVES OF ESPERA FOR
AGRICULTURAL VILLAGE, MUNICIPALITY OF ALCÂNTARA, MARANHÃO
ABSTRACT
This text is synthesis of doctoral education
project developed with the Graduate Program in
Education at the Federal University of São Carlos ‐
UFSCAR on Line Research Education in Science and
Mathematics. The same is the result of the need to
qualify through Graduate Programs and experiences
that aroused the desire for its realization. Aims to
analyze critically, from the perspective
of
ethnomathematics, mathematical practices of social
subjects belonging to the remaining black slaves Espera
for community of agricultural, in the city of Alcântara,
Maranhão, in their everyday activities. The aim is to
answer what they are and how they are used the

mathematical practices produced by social subjects
belonging to this community remaining black slaves. This
research proposal will be governed by performing a
search in the qualitative research perspective, through
an ethnographic approach to the type, with forays into
the field to collect data using the techniques of
participant observation with audio record, video and
protocol participant observation and semi‐structured
individual and group interviews. The raids on the field,
following the schedule established for research,
commence in the second half of 2014. Soon, this
research is being literature and shows no conclusive
results

KEY‐WORDS: Mathematics Education, Remnants of Black Slaves, Ethnomathematics, Mathematical Practices.
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A ETNOMATEMÁTICA DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA AGROVILA DE
ESPERA, MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, MARANHÃO
PUXANDO O FIO DA TEIA1(Seria interessante um texto introdutório donde parteriam
marcadores e numeradores (1, 2, 3 ...), para guiar o leitor por sobre o trabalho)
No mundo contemporâneo, a atividade docente requer a formação de capital
intelectual que atenda tanto aos interesses pessoal e profissional, quanto ao institucional. Essa
perspectiva abre uma variada gama de opções que, a curto ou a longo prazo, amplia o campo de
atuação do sujeito, sobretudo daqueles que atuam na educação. A busca por melhoria das
condições para a produção científica passa pelo processo de qualificação e com a formação
continuada, vislumbra‐se a obtenção de conhecimentos capazes de viabilizar o desenvolvimento
de práticas científicas, fortalecendo o campo da Educação e a atuação do sujeito enquanto
educador e pesquisador da área.
A qualificação por meio de Programas de Pós‐Graduação vem ao encontro dessa
perspectiva e a realização de um curso de doutorado traz, além do desejo pessoal de adquirir
mais conhecimentos, o anseio de atender a essa necessidade. No entanto, sendo esta premente,
ela deve vim acompanhada de uma mudança de postura do sujeito no sentido de não apenas
adquirir conhecimento, mas, também, de fazer uso dele de maneira a contribuir para que haja
um realinhamento de ordem pessoal e coletiva na maneira como este conhecimento pode ser
apreendido e utilizando‐o para dar respostas às inquietações que motivaram a sua busca. Neste
sentido, é necessário aprender a fazer uso do conhecimento que o sujeito ajudou a construir,
pois esta pode ser uma forma de se dar sentido a tudo que demandou na sua produção.
Experiências sobre o tema em tela foram cruciais para realizar esta pesquisa, pois,
despertou para o fato de que, nessa perspectiva teórica da Educação Matemática, é possível
tentar(tentar?) relacionar estudos sobre as práticas matemáticas, a partir dos contextos
socioculturais, e a construção do conhecimento matemático, com o viés político que,
inexoravelmente, permeiam a luta cotidiana por sobrevivência.(?)
Desta feita, após aprofundarmos estudos acerca da situação das comunidades
remanescentes de quilombos no Brasil e, também, sobre o processo de escravidão, dentre outras
questões, deparamo‐nos com o fato de que o cotidiano de grande parte destas comunidades ser
marcado por disputas e conflitos envolvendo seus territórios. Constantemente se tem notícias de
situações de disputa e conflito pela terra entre comunidades tradicionais e pessoas que
acreditam estarem sendo prejudicadas de alguma maneira, além do próprio Estado brasileiro
que, via de regra, também tem causado danos a estas comunidades.(danos, em algum sentido
específico?)
1
Trecho da música “Na Asa do Vento”, do ator, cantor, poeta e compositor maranhense João Batista do Vale, mais
conhecido como João do Vale, nascido em Pedreiras – MA, em 11 de outubro de 1934, falecido em São Luís – MA a
06 de dezembro de 1996. Devido a seus versos recebeu da Universidade de São Paulo – USP o título de Poeta do
Povo. Em abril de 2001, através de um plebiscito realizado em todo Estado do Maranhão, João do Vale foi eleito o
Maranhense do Século XX.
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Especialmente preocupante é a situação enfrentada pelos quilombolas da cidade de
Alcântara, Maranhão, principalmente as famílias das comunidades que foram vítimas de
deslocamento e reassentamento compulsórios. Almeida (2006.a) afirma que, para implantação
da primeira fase do Programa Nacional de Atividades Espaciais, onde está o CLA, ainda na década
de 1980, oito mil e setecentos hectares de terra foi desapropriado, o que corresponde à parte
significativa das terras tradicionais das comunidades quilombolas do município.
Ainda segundo Almeida (2006.b), com base no Censo Demográfico do IBGE, em 2000
constavam na cidade de Alcântara 21.291 habitantes, sendo 5.665 na zona urbana e 15.626 na
zona rural. Foram levantados, ainda com base no Censo Demográfico, cerca de “[...] 139
povoados referidos às comunidades remanescentes de quilombos, sendo 90 localizados na área
desapropriada por utilidade pública para a instalação da base de lançamento de foguetes e 49
deles situados fora dos limites daquela área” (ALMEIDA, 2006.b, p. 159).
Esses povoados totalizam 12.941 habitantes, ou seja, 83% da população rural do
município, e compreendem uma área aproximada de 85.537,3601 hectares, englobando
a área desapropriada por utilidade pública para instalação da base e outra extensão mais
ao sul desta referida área desapropriada, até alcançar as terras de Ibituba que foram
objeto de desapropriação para fins de reforma agrária pelo Incra. (ALMEIDA, 2006.b, p.
159)(temos 3 citações sobre o mesmo autor, seguidas, aparentemente versando sobre o
mesmo assunto – talvez some mais ao trabalho uma releitura)

Almeida (2006.b) destaca que, em 1986 e 1987 foram realocadas compulsoriamente
312 famílias de 31 povoados, para formação de sete agrovilas que, ainda segundo o autor, tem o
formato que compromete a lógica tradicional na qual estruturavam suas relações sociais,
produtivas e ambientais e, por consequência, as relações entre as comunidades realocadas e as
demais com as quais mantêm laços de parentesco e forte relação de interdependência. Longe do
mar, perderam o acesso aos recursos da pesca; distribuídas em lotes individuais deixaram de
exercer o tradicional uso comum que faziam da terra. Isto alterou a estrutura social de suas vidas
que ficaram profundamente prejudicadas. A tabela abaixo, extraída do laudo antropológico em
que Almeida (2006.b) apresenta as agrovilas e os povoados, nos dá a ideia de suas constituições.
Tabela nº de Agrovilas e Famílias realocadas em Alcântara, MA
Fonte: Laudo Antropológico do Ministério do Meio Ambiente ‐ MMA
1
2
3
4
5

Denominação das
Agrovilas
Peru (Peru Novo)
Pepital
Cajueiro
Ponta Seca
Só Assim

Nº de
Famílias
123
46
59
17
–

6

Marudá

–

7

Espera

13

Povoados deslocados e agrupados
para a sua formação
Peru, Titica, Santa Cruz, Camarajó, Sozinho e Cauim
Pepital
Cajueiro
Ponta Seca, Laje e Curuçá
Caicá, Paraíso, Norcasa e Boa Vista
Marudá, Santo Antonio, Ponta Alta, Curuçá, Jenipaúba,
Ladeira, Caninana, Águas Belas, Cone Prata, Itamarajó,
Jardim e Santa Rosa
Espera
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Muitos outros deslocamentos e reassentamentos em agrovilas estavam previstos ao
longo destes mais de trinta anos de implatação da base militar de Alcântara. Alguns já foram
realizados e outros estão em fase de implantação. Isto tem desfigurado a rede de relações sociais
causando graves desequilibrios entre as famílias das comunidades reassentadas.
Os membros das famílias de comunidades realocadas e reassentadas em agrovilas em
Alcântara, são sujeitos sociais com histórias de vida que trazem consigo os aspectos de
ancestralidade e pertencimento, marcas de suas indentidades individuais e coletivas e parte do
ethos desse povo. Estes sujeitos tem visto a quebra sistemática dos pilares de sutentação de suas
relações sociais. Como consequência, aspectos relativos a sua constiuição cultural tem sido
profundamente atingidos e alterados para um sistema de lógicas culturais que não
correspondem àqueles de seus ancestrais.
Um elemento importante nisso(nisso?) é o conhecimento matemático, uma vez que a
sua construção é parte da construção cultural mais ampla que se estabelece nas relações sociais
dais quais o sujeito é agente e sofre influências. As práticas matemáticas, oriundas destes
conhecimentos, como uma das atividades com que estes sujeitos organizavam suas tarefas
cotidianas, certamente, também tem sofrido alterações. Analisar como tais práticas matemática
são utilizadas nestas comunidades, é valorizar um dos aspectos da identidade deste povo e,
principalmente, identificar e refletir sobre tais práticas que por séculos se constituem em
instrumentos de trabalho e transformação da natureza.
Assim, como não é possível para a pesquisa abarcar todas as comunidades, dado que
não teria condições de no tempo estabelecido para a sua conclusão, coletar e analisar dados em
todas elas, por uma questão metodológica, detalhada mais a frente, para este estudo(não
esclareceste ainda detalhes sobre que estudo é este, e sua natureza, é importante) ficou
estabelecido que a sua realização dar‐se‐á na comunidade remanescente de quilombos da
Agrovila de Espera, em Alcântara, Maranhão.(locus definido, ok) Desta feita, elencou‐se como
objetivo principal analisar criticamente, na perspectiva da Etnomatemática(importante, ainda
não esclareceste que definição propões para etnomatemática em seu trabalho), as práticas
matemáticas dos sujeitos sociais pertencentes à comunidade remanescente de quilombos da
Agrovila de Espera, no município de Alcântara, Maranhão, em suas atividades cotidianas.
Como objetivos específicos, pretende‐se:
(a) caracterizar a etnomatemática, enquanto perspectiva teórica de pesquisas em
história e filosofia da educação matemática, como construção sociocultural;(isto não deferia
preceder a execução?)
(b) analisar a dinâmica das relações sociais nas quais são produzidas as práticas
matemáticas dos sujeitos sociais pertencentes à comunidade remanescente de quilombos da
Agrovila de Espera, no município de Alcântara, Maranhão;ok
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(c) identificar as práticas matemáticas dos sujeitos sociais pertencentes à comunidade
remanescente de quilombos da Agrovila de Espera, no município de Alcântara, Maranhão; e,(o
que achas de permutar os tópicos b e c, inicialmente identificar e posteriormente analisar)
(d) discutir aspectos da utilização das práticas matemáticas nas atividades cotidianas
destes sujeitos sociais, membros da comunidade remanescente de quilombos da Agrovila de
Espera, no município de Alcântara, Maranhão, tomando como parâmetro de análise a
etnomatemática e seus desdobramentos.
A Etnomatemática
Segundo D’Ambrósio (2008), o fato de que existem outros sistemas culturais, que
desenvolvem outros modos de pensar, faz da Matemática que conhecemos um conjunto de
saberes e fazeres que não é tão universal quanto pensamos, apesar de ser considerada como tal
nos sistemas de ensino, de estar presente no mundo todo, em todos os níveis de escolaridade, na
educação formal ou não formal, e de ser trabalhada com intensidade. Ainda de acordo com
D’Ambrósio (2005),
Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado
e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos materiais
e intelectuais [que chamo de ticas] para explicar, entender, conhecer, aprender
para saber fazer [que chamo matema] como resposta a necessidades de
sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e
culturais [que chamo etnos]. (D’AMBRÓSIO, 2005, p.50)

Em sua interlocução com a História e a Filosofia da Educação Matemática, a
Etnomatemática possibilita analisar e observar as práticas – saberes e fazeres – de comunidades
diferenciadas. Assim, é possível dizer que se trata não apenas de aspectos históricos e filosóficos
que fundamentam o conhecimento matemático, mas, também, de um aporte teórico para o
reconhecimento de uma Matemática produzida em contextos distintos.
D’Ambrósio (2008) afirma que a Etnomatemática propõe uma pedagogia viva,
dinâmica, de fazer o novo em resposta às necessidades ambientais, sociais, culturais, dando
espaço para a imaginação e para criatividade. Podemos ainda afirmar que a Etnomatemática é
uma área da Educação Matemática que tem como eixo a centralidade na cultura. Ainda em
relação à centralidade da cultura para a Etnomatemática, D’Ambrósio (2002) menciona fazeres
do cotidiano que envolvem o pensar matemático para mostrar como a cultura está presente
nesses fazeres.
Uma importante vertente da Etnomatemática se aproxima da etnografia e focaliza os
saberes e fazeres de várias culturas, como grupos étnicos, religiosos, comunitários e
profissionais, e de práticas variadas, tais como aquelas ligadas à elaboração de saberes, às artes,
ao cotidiano, ao exercício político e profissional, ao lazer e ao lúdico. Segundo Knijnik (2006), a
Etnomatemática, na perspectiva dambrosiana, ao definir como seu objeto de estudo a explicação
dos processos de geração, organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas
culturais e as forças interativas que agem entre os três processos, tem um enfoque abrangente.
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Sob este enfoque, a Etnomatemática se constitui na união de todas as formas de
produção e transmissão de conhecimento ligada aos processos de contagem, medição,
ordenação, inferência e modos de raciocinar de grupos culturalmente identificados
(MTETWA, 1992, Apud. KNIJNIK, 2006, p. 129).

Partindo desse pressuposto, considerando que a Educação Matemática está
enraizada na cultura – cultura aqui entendida como algo que as pessoas e os grupos sociais
produzem –, e que não está de uma vez por todas fixo, determinado, fechado, nos seus
significados, é, pois, no encontro de culturas que há uma importante dinâmica de adaptação e
reformulação acompanhando todo esse ciclo, inclusive a dinâmica cultural de encontros de
indivíduos e de grupos. Para D’Ambrósio (2005), a Etnomatemática é um programa de pesquisa
em história e filosofia da matemática, com óbvias implicações pedagógicas. Nesse sentido, é
necessário partir da compreensão de que cada grupo social em si carrega suas próprias
necessidades intelectuais e materiais.
A Etnomatemática nos permite refletir e estudar as várias maneiras de se desenvolver
técnicas diferenciadas de explicar(=>) e compreender(<=) as variadas formas de saberes e fazeres
matemáticos. Esta maneira de conceber o conhecimento matemático e o uso de seus objetos
está presente na ideia de Etnomatemática, uma vez que se espera que cada sujeito, imerso num
complexo sistema cultural e social, consiga dar explicações e utilizar instrumentos materiais e
intelectuais no seu dia a dia. Pois,
(...) entre outras formas, a Etnomatemática é a Matemática praticada por categorias
profissionais específicas, em particular pelos matemáticos, a Matemática escolar, a
Matemática presente nas brincadeiras infantis e a Matemática praticada pelas mulheres
e homens para atender às suas necessidades de sobrevivência. Portanto, nessa
abordagem, a Matemática, como usualmente é entendida – produzida unicamente pelos
matemáticos – é, ela mesma, uma das formas de Etnomatemática. (KNIJNIK, 2006, p.
129)

A Etnomatemática coloca a Matemática presente em cada grupo, como formas
possíveis de produzir conhecimento atrelado à busca por suprir suas necessidades, seja
intelectual, seja até mesmo de sobrevivência. Os saberes matemáticos construídos no mundo
social mais amplo também são incorporados, tornados visíveis por meio de uma análise crítica
das condições de sua produção. O uso desses saberes e fazeres está presente também nas
“diferenças” que é possível estabelecer entre os conhecimentos matemáticos produzidos em
cada contexto social específico.
A Matemática se dota de significados a partir de uma variedade de situações; cada
situação não pode ser analisada isoladamente, mas como parte da totalidade dos fenômenos,
sobretudo das diversas formas com as quais cada indivíduo, isoladamente ou em conjunto com
os demais indivíduos, faz do movimento do pensamento matemático possibilidade de
desenvolvimento do pensamento humano.(os saberes e fazeres são citados 6 vezes nas paginas 5
e 6, é um elemento intrinsecamente relacionado a etnomatemática que talvez suscite melhor
aproximação.)
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(Importante – vários parágrafos foram dedicados à D’ambrósio e sua visão sobre etnomatemática
que em obras outrorao mesmo define como Programas de Pesquisa Etnomatemática, entretanto,
não foi possível encontrar inferência do autor no sentido de questionar ou referendar ou apontar
em que perspectivas tal definição se perfila com a noção de etnomatemática que se propõe
neste artigo).
Elementos para uma abordagem metodológica
A proposição de objetivos de uma pesquisa tem a ver da construção do seu objeto de
estudos, uma vez que é através do cumprimento (ou não) dos objetivos que se determinará se
ela cumpriu seu papel social que é a construção do conhecimento no campo. Para tanto, visando
atender a essa expectativa, (é necessário partir de um problema)(quis dizer isto mesmo?) para o
qual se busca responder com o cumprimento dos objetivos.
De acordo com Chizzotti (2012), o problema a ser estudado, e que é o marco inicial da
investigação, se constitui no momento mais aflitivo de qualquer pesquisa “[...] porque sua
definição está conexa com a concepção que gera o problema; o problema é a expressão sintética
de uma concepção” (CHIZZOTTI, 2012, p. 25). Assim, esta pesquisa busca responder à seguinte
pergunta: “quais são e como são utilizadas as práticas matemáticas (produzidas) pelos sujeitos
sociais pertencentes à comunidade remanescente de quilombos da Agrovila de Espera, no
município de Alcântara, Maranhão?”. (importante comentar mesmo que com brevidade o que
Chizzotii quis dizer pois ele sempre nos traz leituras densas que suscitam ser esmiuçadas).
(A questão proposta é bastante ampla mas ao mesmo tempo desafiadora, importante ver o
tempo disponível para tanto. Importante lembrar que numa perspectiva etnocêntrica a
matemática já está disposta adequadamente na pratica cotidiada, logo, não será produzida,
talvez observada, em seguida identificada e posteriormente talvez passível de inferências).
Pesquisar práticas matemáticas e suas relações e contribuições para a construção do
conhecimento é, de modo geral, investigar de que maneira o sujeito social, ser humano de
caráter histórico, produz, organiza e propaga o conhecimento em suas inter‐relações com o
cultural, o ambiente social, os processos produtivos e os interesses políticos e econômicos,
individuais e coletivos. É preciso compreendê‐la como um produto da ação do homem com a
realidade que inclui, dentre outros aspectos, as marcas históricas de quem a produz e do meio no
qual é produzido. Constitui‐se numa tarefa na qual o pesquisador, ao se deparar com o objeto, se
refaz na busca por responder ao seu problema de estudos e, com isso, busca dá sentido a vida
social na qual está imerso.
Investigar os (saberes e fazeres) matemáticos das comunidades remanescentes de
quilombos da Agrovila de Espera, município de Alcântara, estado do Maranhão, (é conhecer e
valorizar como estes sujeitos sociais sentem, intuem, imaginam, representam ou simbolizam seus
conhecimentos matemáticos)(em meu entendimento, é isto que seu trabalho propõe, e aí cabe
aditivar os objetivos específicos para estudos futuros). Construir hipóteses, a priori, é uma
atividade praticamente impossível de ser feita uma vez que busca‐se analisar o conhecimento
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matemático por meio de seus significados, representações e usos. Assim, esta proposta de
pesquisa pautar‐se‐á por realizar uma busca na perspectiva qualitativa de pesquisa, por meio de
uma abordagem etnográfica.
Segundo Garnica (1997), nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa ganha novo
significado, passando a ser concebido como uma trajetória circular em torno do que se deseja
compreender. De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006),ok
(...) para chegar‐se a uma conclusão ou uma resposta consistente e confiável para a
questão/pergunta da investigação, precisamos buscar ou construir um caminho (isto é,
uma alternativa metodológica mais segura possível), o qual permite, de maneira
satisfatória, tratar o problema ou responder à questão de investigação. (FIORENTINI;
LORENZATO, 2006, p. 60)

Com a consciência de que a pesquisa é um processo histórico que traz consigo o
próprio pesquisador como parte importante do contexto, ele deve ter em mente que a relação
que se estabelece entre pesquisador e sujeitos da pesquisa, visando à construção do objeto, em
nenhum momento deve se isolar das condições político‐sociais de sua construção. Portanto, de
acordo com Castro (2011), o pesquisador deve entender que a pesquisa, na perspectiva
qualitativa, pressupõe uma prática reflexiva que exige atitude e mudança de atitude para se
desenvolver.ok
A pesquisa qualitativa considera as ações humanas baseadas em significados sociais e
estes são interpretados, analisados e transformados por meio das interações sociais. O propósito
da pesquisa é, pois, descrever, interpretar e analisar o fenômeno em questão para compartilhá‐lo
com os outros.
Dentre os vários procedimentos metodológicos para coleta de dados existentes, esta
investigação pretende fazer uso da observação participante com registro em áudio, vídeo e no
protocolo de observação participante e das entrevistas semiestruturadas individuais e em grupo.
A observação pode fornecer elementos para análise e descrição e, para tanto, será necessário
imergir de forma criteriosa na realidade do fenômeno em estudo, de modo que o pesquisador
poderá lançar mão de várias técnicas de coletas de dados e estratégias variadas para registro e
análise desses elementos. Nesse sentido,
A observação participante tem uma longa história nas ciências sociais como técnica de
coleta de dados. Ela tem sido usada por pesquisadores que advogam diferentes
abordagens teóricas. Como tal, ela é uma técnica de pesquisa que tem sido adaptada
para atender as exigências de pesquisadores com várias visões em relação à natureza da
realidade social (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 201‐202).

Por outro lado, a entrevista semiestruturada será aplicada ao longo do
desenvolvimento do trabalho de campo, pois pode proporcionar ao pesquisador certo tipo de
controle. Estes, no entanto, não deve impossibilitar que a conversação flua naturalmente. Possui,
ainda, a característica de ser facilmente codificada, interpretada e analisada. Seu registro
também se dará por meio da gravação de áudio e vídeo, sobretudo para que possa ser
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constantemente revista para, se for o caso, uma nova decodificação, interpretação e análise. O
guia ou protocolo de entrevista será útil à medida que se refere a um conjunto de perguntas que
orientarão o pesquisador. Portanto,
A entrevista semiestruturada representa, como o próprio nome sugere, o meio termo
entre a entrevista estruturada e a entrevista não estruturada. Geralmente se parte de
um protocolo que inclui os temas a serem discutidos na entrevista, mas eles não são
introduzidos da mesma maneira, na mesma ordem, nem se espera que os entrevistados
sejam limitados nas suas respostas e nem que respondam a tudo da mesma maneira. O
entrevistador é livre para deixar os entrevistados desenvolverem as questões da maneira
que eles quiserem (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 169).

Os protocolos de registros das informações que serão adotados servirão para reforçar
a classificação, organização, codificação e categorização dos dados, além de permitir desenvolver
observações pessoais e ideias acerca do fenômeno em estudo. Além disso, será feito um
minucioso trabalho de pesquisa bibliográfica e documental, este último em arquivos históricos da
cidade de Alcântara e no Arquivo Público do Estado do Maranhão, que servirá de base para a
caracterização histórico–sócio–cultural da(s) comunidade(s) estudada(s) em suas atividades
comerciais, sociais, políticas e culturais que resistem ao longo dos anos.
Resultados Parciais
À medida que as pesquisas vão se tornando mais minuciosa e a busca teórica sobre a
etnomatemática se aprofundando, a cada dia nos deparamos com uma série de pesquisas de
mestrado e doutorado que discutiam sobre o tema em várias comunidades remanescentes de
quilombos espalhadas pelo país. Além disso, encontrei também várias pesquisas em diversas
áreas, mas especialmente em antropologia, que versavam sobre a temática das comunidades
remanescentes de quilombos e, dentre elas, algumas que debatiam a situação das comunidades
remanescentes de quilombos da cidade de Alcântara, Maranhão. Atualmente, esta pesquisa está
em fase de coleta de dados e ainda não apresenta resultados conclusivos. Entretanto, pelo que já
se discutiu e pelo que já se tem de informações por meio dos dados coletado(s), verificou‐se que
até então que (, os dados nos mostram que, as práticas) os saberesmatemáticoas, oriundoas das
práticas socioculturais dos sujeitos envolvidos, passam por um processo de readequação e
reutilização que, dado o tempo de coleta de dados que ainda é pouco, não é possível descrever
como se dá esta dinâmica. readequação e reutilização.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo identificar as principais causas de preconceito no
futebol, relacionando e abordando fatos de histórias passadas e atuais. Os métodos utilizados
foram pesquisas referentes em sites, entrevistas, livros e blogs, esquemas de como diversas
pessoas são atingidas e em como isso impacta nossas vidas de forma negativa. Por fim,
atualmente, temos como conclusões o aumento do índice de preconceitos. Com isso ainda são
muitos os números de tumultos por conta de atitudes de preconceituosos, por isso abordamos
ideias para a resolução do problema como um todo, propostas que já foram lançadas e ainda
não foram colocadas em prática, e outras, que mal saíram do papel, para isso é preciso criar e
desvendar algumas dúvidas em relação a este assunto.
PALAVRAS‐CHAVE: Futebol; preconceito; racismo; sociedade; soluções.
THE PREJUDICE INSERTED IN BRAZILIAN FOOTBALL
ABSTRACT: This paper aims to identify the main causes of prejudice in football, and
addressing facts relating to past and current stories. The methods were used in searches
related sites, interviews, books and blogs, how many people are affected schemes and how it
impacts our lives negatively. Finally, today, we have conclusions as increased rates of
prejudices. With that there are still many numbers riots because of prejudiced attitudes, so we
approach ideas for solving the problem as whole, proposals that have already been released
and have not been put into practice, and other, barely out of paper for that you need to create
and unravel some doubts regarding this matter.
Keywords: Football; prejudice; racism; society; solutions

1. INTRODUÇÃO
O futebol nasceu como um esporte de elites, jogado apenas por pessoas brancas, até
que outras etnias aderiram a ele e o popularizaram. Foi essa miscigenação que o tornou
universal e atrativo a todas as classes sociais da época. O primeiro grande astro deste esporte,
que brilhou no século 20, foi o centroavante Friedenreich, filho de um comerciante alemão e
uma lavandeira negra, de roupas. No Brasil, todos sabem dos grandes astros que moldaram a
história do nosso futebol até os dias atuais (Didi em 1958, Garrincha em 1962, Pelé em 1970,
Romário em 1994 e Ronaldo em 2002); entretanto, desde o início, presenciamos uma das
formas mais banais de ignorância que um ser humano pode exercer: o preconceito.
A escravidão e o sistema capitalista foram às bases para que essas ideias medíocres
passassem de geração a geração até o mundo atual, pois os nossos antepassados trouxeram
essa herança para os filhos, netos e bisnetos da nossa geração. Esse preconceito afeta a
sociedade de forma negativa, e o nosso país tem uma dívida em nossa história com relação a
essa questão, pois fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. Entretanto, não é de
hoje que esse problema persiste. As campanhas realizadas por grandes figuras da mídia
chamaram a atenção da população para um fato que sobrevive a diversas décadas, que não foi
solucionado por motivos banais e pela falta de atitudes da sociedade, que é o preconceito.
A história do preconceito no mundo do futebol existe desde sua origem: de um lado
temos o futebol, desprestigiado pela “boa sociedade”, pois a ideia que pendurava na época era
justamente o esporte de pobres negros, marginais e mestiços; do outro, temos o poder que o
futebol pode proporcionar representando o nosso país em escala mundial. Temos um
paradoxo que persistiu por muito tempo, entretanto, o racismo e o machismo em campo são
problemas ocultos, pois se olharmos de imediato veremos apenas o sucesso do Brasil em
campo, somente o “país do futebol”, mas se investigarmos a fundo, vamos descobrir o
sofrimento que jogadores negros, idosos, adolescentes e mulheres sofrem ao entrar em um
estádio e serem vítimas do menosprezo de várias pessoas que excluem suas origens.
Esse é um dos grandes problemas que nosso país enfrenta, tanto aqui em nosso
território como em outros países, somos como cegos no meio das máscaras que a sociedade
moldou e cabe a nós, como seres humanos, abrirmos nossos olhos para criar soluções a esse
respeito. Nosso objetivo é minimizar os impactos que o preconceito em nossa sociedade
provoca: a falta de empregos, os danos à integridade moral e o círculo viciante que essas
formas de pensar impõem a nossa geração.

2. O PRECONCEITO NO FUTEBOL
As mulheres sempre foram alvo dos olhos preconceituosos dos homens, talvez por
serem consideradas o “sexo frágil”, entretanto, foi graças a mulheres guerreiras que hoje o
sexo feminino possui um espaço na sociedade como jogadoras de futebol. No entanto, o
preconceito ainda não cessou, ainda existem mulheres menosprezadas nos campos, pois até
hoje profissões relacionadas ao futebol são exclusivamente dos homens. Segundo a psicóloga
Flavia Câmara:
Ser mulher no mundo capitalista é provar todos os dias que somos
capazes de realizar algo de forma competente, não melhor que o
homem, mas que podemos realiza‐la com méritos próprios. Não
precisamos usar nosso corpo para isso, e sim nossa capacidade e
força de trabalho. Chamar‐nos de “vagabunda” quando não
conseguem nos atingir de outro modo, além de ser machismo, só
demonstra a sua falta de argumentos em torno do que fizemos. E se
quisermos ser vagabundas ou vadias, seremos porque escolhemos ser,
assim como podemos escolher casar, ter filhos e levar uma vida no
modelo monogâmico, como podemos também escolher jogar bola,
narrar futebol, desconstruir o machismo e toda forma de preconceito
desse sistema tradicionalmente machista que é o capitalismo e desse
esporte que é o futebol. (Câmara, 2014)
O que podemos relatar sobre isso é que atualmente o futebol é visto por uma grande
maioria da população como um esporte machista, racista e que subestima a mulher de todas as
formas possíveis. Sendo que até hoje nenhuma providência foi tomada. Para Fonseca (2013):
“As multas são ridículas. Um clube de futebol que paga 800 mil euros por mês para um
jogador pagar uma multa de 14 ou 15 mil dólares. Ele tira do bolso e paga”. Com isso, não
existe nenhum tipo de conscientização por parte do jogador que cometeu o ato. Em alguns
países, o preconceito contra negros e mulheres em campo é tratado com a expulsão
permanente do causador do tumulto.
O Fluminense foi o primeiro clube a mostrar o preconceito racial, no começo do
século passado o jogador mulato Carlos Alberto, na década de 1910, em uma partida com a
América do Rio de Janeiro, foi vítima do público adversário após o suor retirar o seu disfarce
de homem branco, condição exigida para que fosse aceito em um jogo que inclui apenas
torcedores da alta classe social. Dentre esse fato, existem vários outros que incluem jogadores
negros em nosso esporte, é o caso recente do jogador Daniel Alves, que foi vítima de racismo
em um jogo do Barcelona contra o Villarreal, onde um torcedor adversário jogou uma banana
no intuito de ofendê‐lo, sendo que o jogador em um ato surpreendente pegou a banana,
comeu‐a e continuou o jogo normalmente.

Essa situação teve uma repercussão extraordinária, pois Neymar lançou a campanha
que já havia planejando há algum tempo: “somos todos macacos”. Com o intuito de
minimizar os índices de preconceitos em jogos no Brasil e internacionais, sendo que o próprio
jogador já havia passado pelo mesmo tipo de situação, usando do momento para mobilizar a
população contra esse ato. Entretanto, a campanha não agradou a todos, pois a frase foi mal
interpretada em vários momentos.
Cientistas já comprovaram que temos origens dos macacos, mas somos mais
evoluídos que os próprios. Na verdade, o verdadeiro motivo da campanha é fazer com que
todos entendam que somos todos iguais e descendentes das mesmas origens. Se um
determinado torcedor considera que Daniel Alves, Neymar ou Tinga são macacos, ele próprio
necessariamente também o é. Esse é o sentido da mensagem que está sendo mal interpretada
por diversos cientistas da área. Segundo eles, a campanha provoca o aumento de preconceitos
raciais devido à comparação.
No futebol dos dias de hoje, os casos de racismo estão crescendo e o
mundo inteiro acompanha o que acontece nos campos de futebol da
Europa. Um exemplo foram as lamentáveis cenas protagonizadas por
torcedores do time italiano da Lazio, que jogava contra o Dínamo de
Bucareste, no último mês de agosto, em Roma, numa partida válida
pela fase classificatória da Lida dos Campeões. Por conta das
agressões e atos racistas contra os visitantes, a UEFA abriu inquérito
para averiguar tais incidentes. (TEC Ciência, 2014).
É inadmissível que em pleno século 21 autoridades de alguns países Europeus não
tomem medidas mais enérgicas para dar um basta nessa situação. Entretanto, os jogadores de
futebol não são os únicos a sofrerem com os comentários em campo, os técnicos, árbitros e
juízes passam por essa situação frequentemente, sendo que muitos não acham essa atitude
uma forma de preconceito. Segundo pesquisas, juízes negros são mais desrespeitados em
campo do que qualquer outro branco, palavras como: “Ladrão” e “marginal” são umas das
formas de comprovar o quanto a população é induzida pela mídia atual, pois, atualmente,
temos em nossa mente a figura de um assaltante, a grande coincidência é que todas as
características batem com uma pessoa negra. Isso apenas mostra como muitas emissoras
criam uma imagem falsa de algumas raças em nosso pensamento. Segundo uma pesquisa pelo
Jornal Valor Econômica:
O levantamento filtrou 26 processos de um total de 226 ações
judiciais sobre racismo em tramitação de 1988 a 2005 no Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP). Dessas, apenas dez tiveram decisões de
mérito que trataram da questão do racismo ‐ sendo que em seis delas
os acusados foram absolvidos e em outras quatro foram condenados.

Ainda assim, as condenações foram dadas por crime de injúria racial
e não por crime de racismo. (Jornal Valor Econômico, 2012).
O fato de não saber perder em uma partida provoca ainda mais os constrangimentos.
Por que será que ainda não vimos nenhuma juíza mulher em um campo de futebol? Sendo que
é extremamente difícil presenciar uma mulher narrando um jogo de futebol na “Globo”, por
exemplo. Mesmo tendo árbitras de prestígio em nosso futebol, nossa sociedade impõe que
essas profissões são exclusivamente dos homens; será mesmo? E você, já desrespeitou alguém
em campo com vontade por ele ser negro ou idoso? Já se perguntou o porquê das mulheres
não fazerem parte dos campos como os homens fazem? Tudo isso tem uma simples resposta:
As pessoas não possuem a capacidade de abrir sua mente para as mudanças que ocorrem no
mundo constantemente, hoje muitos podem até não jogar, mas amanhã tudo isso pode mudar.
Atualmente, não basta ser mulher ou negro para sofrer preconceito em uma partida
de futebol. Essa ideia de: “você não sabe jogar, o que está fazendo aqui?”, começa justamente
em escolas, onde boa parte dos estudantes deficientes ou que não possuem a mesma facilidade
que outros, são literalmente excluídos dos esportes. O que se pode observar é que muitas
vezes a falta de experiência do instrutor pode ajudar nessa atitude dos colegas de classe.
Motivar estudantes que não estão dispostos a tentar é a melhor forma de tentar
contribuir para a solução do problema; muitas vezes, a criança ou o adolescente se esquiva da
situação por comentários dos próprios estudantes, por exemplo: “duvido ele (a) conseguir”,
“você não consegue, desista”, ou “esse jogo vai ser muito engraçado”. Essas atitudes
provocam o nervosismo, ansiedade, e o mau desempenho do estudante pode estar diretamente
relacionado à falta de convivência social. Não adianta apenas dizer: “Não ouça o que dizem”,
é praticamente impossível não se importar; temos essa tendência natural, o que se pode fazer a
respeito é apenas abrir os olhos de quem comete esses erros, pois são justamente essas
pessoas que vão cometer erros mais graves futuramente.
3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Em uma pesquisa recente com alunos do IFRN/Campus Nova Cruz, podemos
perceber claramente a opinião dos alunos a respeito das diferenças entre pessoas que praticam
o esporte.
Caracterização da pesquisa
Foi feita uma pesquisa com uma amostra de 26 alunos.
•

Entre 15 e 18 anos - com média de 16 anos.

•

Cursando o 2º ano do ensino médio.

•

No IFRN Campus Nova Cruz.

Do tipo: Quantitativa contínua.
Tipo de amostragem
•

Proporcional estratificada

No caso:
•

Alunos do segundo ano de Administração.

•

Com foco no sexo feminino

No mês de maio de 2014.
Logo, temos o seguinte gráfico:

Figura 1: pesquisa com alunos do IFRN Campus ‐ Nova Cruz ‐ 2014

Foram questionados 26 alunos sobre a seguinte pergunta: “Mulheres jogam tão bem
quanto os homens?”. O que podemos notar a partir das respostas é que o maior índice
consegue dizer claramente que não e um valor pequeno afirma que está em dúvida. O
interessante da pesquisa era que maior parte dos entrevistados eram mulheres e, ainda sim,
elas se consideram incapazes de jogar tão bem quantos o sexo oposto. Podemos dizer; que
realmente o preconceito ainda reina no universo masculino quando se trata do sexo oposto
para essa atividade; e essa situação influencia boa parte das mulheres a acreditar que não são
capazes de se superar (complexo de inferioridade), da mesma forma para negros; mas, neste
caso, o que prevalece não é a falta confiança, mas as diferenças sociais, já que por serem
negros o racismo acaba contribuindo para que não consigam empregos e, consequentemente,
permaneçam, em muitos casos; em condições precárias, excluídos e discriminados em campo
por tentarem fazer o que gostam profissionalmente: “uma ação acaba gerando outras”.

Com idosos, o preconceito se dá através das diferenças de desempenho, já que
adultos possuem maior facilidade em praticar o futebol, o que gera a “diferença” de
parâmetros entre os dois grupos. Os adultos, por serem fortes e ágeis, acabam achando
divertido ver um idoso se esforçando para alcançar seus objetivos. Isso apenas mostra que a
dificuldade em aceitar as diferenças é maior que o prazer de praticar o esporte, pois ser de
outra raça, homossexual, pobre, rico, idoso, de outra religião, deficiente ou mulher, influencia
muito no preconceito no futebol, que é um dos esportes mais reconhecidos em todos os
países. O preconceito precisa ser combatido e todos nós sabemos disso. As campanhas
relacionadas a esse tema só comprovam a mobilização de milhares de pessoas que já não
aguentam mais viver em uma sociedade preconceituosa.
4. RESULTADOS OBTIDOS
O preconceito é passado de geração a geração. Todos nós podemos afirmar essa tese,
pois a partir do momento que um adulto educa seu filho baseado em suas ideias de vida, a
criança acaba formulando suas críticas a respeito de determinados assuntos influenciados
pelos pais ou parentes, entretanto a conscientização vem mudando o rumo dessa afirmação.
Podemos concluir isso a partir de gráficos:

Figura 2: pesquisa com jovens entre 10 e 14 anos ‐ 2013

Este gráfico mostra o índice de respostas de crianças e adolescentes entre 10 e 14
anos que já possuem uma postura definida na sua forma de perceber esse tema, que revela o
machismo de forma muito evidente. Embora seja surpreendente crianças terem esse
pensamento, podemos perceber que boa parte de nossa geração sabem bem as consequências
dos preconceitos em nossa sociedade, esses jovem estão dispostos a lutar contra essa situação

se for preciso; o que nós revela que nem tudo está perdido. A maior parte do preconceito não
está relacionada apenas às mulheres em campo ou a negros, há muito tempo que essa situação
ocorre entre idosos e deficientes, pois eles não possuem facilidade em desempenhar tarefas
com a mesma intensidade que pessoas em boa forma praticam.
O psiquiatra Telmo Kiguel cita o exemplo de uma criança de colo, que, por conviver
somente com pessoas parecidas fisicamente com ela, pode se assustar com a presença de uma
babá que seja de outra origem étnica. “É natural essa reação. Cabe à mãe introduzir com
carinho a presença da profissional para mostrar que a convivência com as diferenças é
segura", diz. O medo do novo leva muitas pessoas a agirem de forma estranha, algumas com
agressividade e outras com indiferença.
Muitas vezes, em estádios, presenciamos brigas por diferenças de etnias. A
agressividade é uma das maneiras de se “proteger” de perfis novos que alguns possuem, assim
como ignorar e tratar diferente é outra forma de se esquivar dessas pessoas. O esporte em si
está sujeito a vários tipos de problemas. O preconceito é apenas mais um deles. Entretanto,
muitos não sabem que existe uma equipe especializada no futebol para tratar especialmente de
quem descumpre as regras determinadas pela FIFA, que reconhece a sua responsabilidade nos
esforços para acabar com todas as formas de preconceito no futebol, como descrito no artigo
três do seu estatuto. Segundo Gisele Mascarelli:
O futebol tem questões que são discutidas em um judiciário
especializado, com uma hierarquização e burocratização semelhantes
às do Judiciário. A justiça desportiva é uma justiça toda especial, no
qual as disputas, os problemas e mesmo os crimes relativos ao futebol
são discutidos. Porém, trata‐se de uma esfera que não é propriamente
judicial, uma vez que está na esfera administrativa e seus órgãos não
são estatais. É muito possível que em um futuro próximo a justiça
desportiva venha a ser incorporada como uma esfera do judiciário
especial, assim como decorreu com a justiça do trabalho. Isso
dependerá da crescente importância dessa esfera e o agigantamento
das questões que serão levadas à justiça esportiva. (Mascarelli,
2014).
A linguagem usada em um jogo de futebol é completamente chula. Os palavrões são
ditos com tanta facilidade pelos torcedores que acabam perdendo o significado real. Não há
regras oficiais que restrinjam a comunicação entre jogadores, porém é punível com cartão
vermelho, que leva a expulsão, tratar seus adversários com palavras obscenas e de baixo
calão, assim como é punível com cartão amarelo, o jogador que descumprir com gestos ou
ações a decisão do árbitro. Entretanto, não existe nenhuma regra que puna os torcedores que
levam essa linguagem ao estádio, assim como o Brasil não impõem cartão vermelho a

jogadores que fazem usos dessas expressões, fazendo com que as pessoas entendam que esse
tipo de ação é permitido ou tolerado.
O grande problema do uso de ações e de gestos em campos é que boa parte das
pessoas que vão assistir a um jogo são crianças ou adolescentes, fazendo com que eles
aprendam desde cedo a cerem intolerantes com as pessoas, afinal, associar a etnia ou o sexo a
essas ofensas ajuda no aumento do preconceito em campo. Sendo assim, o futebol possui suas
regras claramente construídas, entretanto, a punição por atos de vandalismo e de
constrangimento ainda não são rígidos o bastante para impor ordem nós estádios brasileiros.
Podemos relatar; que o mal desempenho de alguns jogadores, estudantes, idosos e deficientes,
no futebol, podem ser por falta de apoio dos colegas a sua volta.
Principalmente adolescentes, pois são os que mais sofrem ao serem excluídos em
uma partida, por não terem o mesmo desempenho que os outros no campo. O que pode
provocar problemas psicológicos, falta de diálogos com pessoas da sua idade e depressão.
Com isso, podemos dizer que o preconceito não se resume apenas a mulheres ou negros mais,
sim, a uma variedade de classes, etnias e culturas que sofrem com essa situação ao se deparar
com constrangimentos inesperados por parte de diversas pessoas que, de certa forma,
possuem a mente preconceituosa para mudanças e que acaba sofrendo com a falta de
informação e de oportunidades de mudar.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo o que constatamos com nossa pesquisa, todos nós temos preconceito, em
maior ou menor grau, e cabe a nós encontrarmos formas de evitar que esse preconceito tome
conta de nossas vidas e prejudique nosso convívio social. O que podemos concluir é que com
técnicas novas podemos minimizar esses índices de preconceitos em campos de futebol, a
começar pelo racismo. Segundo José Carlos Miranda:
No século XX, o racismo científico foi elevado à categoria de sistema,
foi à base do Nazismo, do fascismo dirigido contra os judeus, mas
também contra os ciganos, os negros e os árabes. Estudos da origem
do homem, de DNA, procuravam mostrar que os negros eram
inferiores, que os árabes eram inferiores. E a derrota do nazismo, ao
contrário de terminar com estes “estudos”, os fez aumentar. Nos EUA
toda uma literatura, toda uma ideologia, toda uma coleção de estudos
e pesquisas foi feito para mostrar que a raça branca é superior, que
negros, latinos, amarelos, são raças “inferiores”, menos
“qualificadas”, menos “desenvolvidas”. (Miranda, 2009).
Existem muitas propostas sugeridas para diminuir o impacto que esses tipos de
preconceitos causam em nossa geração, como: campanhas e palestras nas escolas para que os

estudantes possam interagir entre si e, assim, conviverem socialmente em tom de igualdade.
Além das campanhas contarem com a colaboração de muitos, isso contribuirá no sentido de
ajudá‐los a aceitarem e conhecerem um pouco mais sobre a gravidade do problema. Peças,
músicas e atividades culturais também estão sendo desenvolvida em muitas escolas. A falta de
informação de alguns profissionais pode ser um dos motivos pelo qual muitas crianças ainda
têm ideias antigas na cabeça, como: negros são bandidos ou perigosos. O professor também
tem esse papel de abrir os olhos dos estudantes para acabar com as raízes enterradas na cabeça
desses jovens em relação ao preconceito. Novamente a Pós‐doutoranda em Filosofia do
Direito, Gisele Mascarelli, relata que:
Reconhecer que há uma instância que decide o justo além do Estado,
é conferir o status de direito a uma esfera pouco comum, o direito dos
jogadores. Porém, essa parece ser a melhor solução quando o que se
busca é a autonomia e a participação dos sujeitos nas suas ações.
Talvez por enquanto, a melhor das soluções, uma vez que a regulação
estatal da injúria racial não tem sido eficaz para coibir tais práticas.
(Mascarelli, 2014).
Abordarmos um pouco sobre o racismo que até hoje ainda é visto e sentido com
bastante frequência, assim como o machismo. No entanto, essa não é a única forma de
preconceito existente em esportes em geral ou no dia a dia. Nosso foco é estabelecer esse
vínculo entre os diversos preconceitos que podem refletir e influenciar em outros tipos de
preconceito. Na verdade, o que se espera é que todos possam ter a consciência que os seres
humanos são todos iguais. Independentemente de raça, cor, cultura ou religião; e não altera
em nada a capacidade de qualquer indivíduo em praticar um esporte, seja ele qual for.
Precisamos mudar nosso sistema de punições, pois o futebol possui regras específicas, porém
não são usadas como a FIFA impõe ou pelos árbitros e juízes do Brasil.
Não somos o único país a sofrer com o preconceito, porém somos um dos únicos que
não punem com severidade os praticantes de preconceito. O futebol é um esporte bastante
prestigiado, nosso país é um dos mais reconhecidos. Embora tudo isso seja de grande valor
para nós, brasileiros, não adianta em nada recebermos prêmios, títulos e medalhas se não
convivemos como cidadãos. E, para isso, precisamos abrir nossa mente para o que realmente
importa: somos e vamos continuar sendo seres humanos, independentemente se somos do
Brasil ou de outro país.
Em outras palavras, os problemas raciais, machistas e morais estão longe de terminar
no mundo do esporte, especificamente no futebol. Temos como aliados na luta contra o
preconceito, as mídias esportivas que cada vez mais estão dispostas a promover os casos de
injustiças em estádios, alertando a população para o que realmente é escondido por muitas

emissoras, que são os casos de preconceitos existentes no mundo. Antes de tudo é preciso
mudar nossas atitudes com relação ao futebol. Antes de mudar o mundo é preciso analisar os
erros que cometemos relacionados a essa questão. Trabalhar com a motivação é sempre
importante. As pessoas são levadas a desistir por não serem motivadas ou até mesmo por não
serem informadas. O futebol não é apenas o jogo que todos assistem e que causa animação e
divertimento a todos. Assim como todos os outros, esse esporte possui problemas que são
mascarados por interesses profissionais. Nossa missão é desmascará‐los e lutarmos contra
esse tipo de atitude que é o preconceito, só assim, vamos conseguir representar nosso país de
forma clara e digna.
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RESUMO
Este artigo compartilha resultados do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior (CAPES), no biênio 2011‐2013, desenvolvido no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA). Cada subprojeto das doze licenciaturas
envolvidas desenvolveu um plano de trabalho em
consonância com a proposta institucional e com vistas à
profissionalização do professor crítico em seu campo de
atuação, subsidiado por tecnologias de informação e
comunicação. O principal objetivo do projeto visou
compreender como as tecnologias da informação e
comunicação influenciam a formação e a prática
pedagógica de professores da educação básica,
analisando as teorias de construção de conhecimentos
com o uso de tecnologias. Buscou também, planejar

estratégias de ensino e avaliação de maneira
colaborativa nos encontros presenciais com os atores do
projeto e com apoio de ambiente virtual (Moodle). Os
resultados nos indicam que buscamos minimizar o
rompimento com a racionalidade técnica no processo de
formação de professores para a educação básica,
propondo a valorização dos saberes experienciais dos
professores e de demais atores envolvidos no processo
de investigar na/sobre a própria prática. Por fim,
atendemos à crescente demanda de formação dos
profissionais de educação, na área de ensino de Ciências
e Matemática, mediadas por práticas pedagógicas que
incentivem o uso das tecnologias de forma atrativa à
carreira docente, através da iniciação à docência dos
alunos das licenciaturas contempladas no projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação de Professores; TIC; PIBID; Educação Básica.

The PIBID the IFBA: experience in training teachers for basic education of Bahia.
ABSTRAC
This article shares the results Scholarship Program
Initiation to Teaching (PIBID) Coordination of Higher
Education (CAPES), in the 2011‐2013 biennium,
developed at the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Bahia (IFBA). Each of the twelve
degrees subproject involved developed a work plan in
line with the institutional proposal and with views to the
professionalization of the critic teacher in their field,
supported by information and communication
technologies. The main objective of the project aimed to
understand how information and communication
technologies influence the formation and pedagogical
practice of teachers of basic education, examining the
theories of knowledge construction with the use of
technologies. Sought also plan teaching strategies and

assessment collaboratively in‐person meetings with
project stakeholders and with the support of the virtual
environment (Moodle). The results indicate that seek to
minimize disruption to the technical rationality in the
training of teachers for basic education process,
proposing the enhancement of experiential knowledge
of teachers and other actors involved in the
investigation / proceedings on their own practice.
Finally, we meet the growing demand for training of
education in the area of teaching Science and
Mathematics, mediated pedagogical practices that
encourage the use of technologies to the teaching
profession attractive way through the initiation to
teaching of undergraduate students of the
contemplated in the Project.

KEYWORDS: Teacher Training; ICT; PIBID; Basic Education.
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O PIBID no IFBA: experiências de formação de professores para a educação básica na Bahia.
1. O PROJETO PIBID/IFBA: CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO, TECNOLOGIAS E PRÁTICA
PEDAGÓGICA
O espaço escolar possui especificidades e precisa ser pensado a partir da diversidade e da
história que o constitui, pois é importante compreender o modo como as pessoas aprendem e as
condições necessárias para que a aprendizagem ocorra. Nesse processo, muitas ações dos
professores estão atreladas, de forma consciente ou inconsciente, a uma determinada concepção
teórica sobre desenvolvimento e aprendizagem. Essas teorias são importantes porque
possibilitam a esse professor adquirir conhecimentos, atitudes e habilidades que lhe permitirão
alcançar melhor os objetivos de ensino. Quanto a isso, é importante ressaltar que a formação de
professores, tanto a inicial quanto a continuada, é um elemento preponderante para a efetivação
de práticas pedagógicas intencionais e significativas do ponto vista cognitivo, psicossocial e
cultural.
Partindo desse pressuposto, o IFBA constituiu convênio com a CAPES, através do PIBID e
desenvolveu uma proposta, cuja a questão central foi: como as tecnologias da informação e
comunicação têm influenciado a formação e a prática pedagógica dos professores da educação
básica? Para compreender esta problemática, foram elencadas três estruturas basilares, no
contexto da educação básica: (a) o conceito de formação de professores para educação básica,
(b) o entendimento de como as tecnologias educacionais influenciam esse conceito formativo e
(c) a perspectiva de prática pedagógica no desenvolvimento da proposta apresentada.
O projeto fundamentou‐se no conceito de formação de professores, voltado para a ideia
“inacabamento” e vinculado à história de vida dos sujeitos, ou seja, a formação constituiu‐se no
projeto, como o ato de formar o docente, educar o futuro professor para o exercício do
magistério, considerando‐o em permanente processo de formação que proporciona a
preparação profissional (VEIGA, 2009). Em suma, o processo de formação no projeto é
considerado como multifacetado, plural, que tem início e nunca tem fim, ou seja, é inconcluso e
autoformativo.
No tocante às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), o projeto propõe um
aspecto não instrumental das TIC, dotando‐lhes de um papel potencializador de novas práticas
pedagógicas, capazes de ressignificar o trabalho do professor – que passa a constituir‐se como
mediador dos ambientes de aprendizagem – e no trabalho do aluno – como sujeito ativo e com
autonomia intelectual (KENSKI, 2008).
Já a ideia de prática pedagógica fundamentou‐se na perspectiva de que a mesma é o
espaço do pleno exercício da profissão docente. Isto significa dizer que o praticante é o sujeito
licenciado, formado naquela profissão. Nesse ideário, optamos por uma prática pedagógica
reflexiva, vista como um processo em que o professor analisa constantemente a sua ação
docente (BORGES, MIRANDA, 2008).
O projeto estabeleceu, dessa forma, um olhar investigativo sobre o campo de interseção
da educação entre TIC e prática pedagógica, considerando‐a em sua indissociabilidade formativa.
Por fim, a proposta metodológica que fundamentou a ação do projeto é a de formação via
grupos colaborativos. O trabalho colaborativo foi visto como uma oportunidade para indivíduos
aprenderem e crescerem juntos. Ao colaborar, o professor se abre a novas perspectivas e ideias
do como, por que e o que ensinar (FIORENTINI, MIORIM, 2010). O conhecimento é
compartilhado e o desenvolvimento profissional é buscado de forma constante através das
interações que se materializam em conjunto, com professores da educação básica, pesquisadores

das Instituições de Ensino Superior (IES) e seus respectivos alunos, retroalimentando suas
práticas pedagógicas, de forma cíclica, compromissada, ética e dialeticamente constituída.
Para apoiar os processos formativos no desenvolvimento do projeto, foi utilizado o
Modular Object‐Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) um software livre, que
possibilita a gestão de processos educativos de maneira colaborativa em ambiente virtual.
(SILVA, 2011). Assim, os grupos colaborativos se formaram com o intuito de produzir
conhecimentos sobre a temática do projeto, de modo que profissionais e alunos em formação
tivessem a possibilidade de interagir com as tecnologias de forma diversificada e, também, de
discutir criticamente questões relacionadas com as transformações influenciadas por estas
tecnologias, sobretudo nas novas formas de pensar e agir nos padrões de interação social.
Diante desta contextualização teórico‐metodológica é que o PIBID foi incorporado como
proposta formativa nas licenciaturas do IFBA em 2011, com seis subprojetos aprovados e
posteriormente, em 2012, ampliado para um total de doze subprojetos. Assim, foram envolvidas
doze licenciaturas dos campi do IFBA de Barreiras, Eunápolis, Porto Seguro, Salvador, Santo
Amaro, Simões Filho e Valença, nas áreas de Matemática, Física, Geografia, Computação,
Tecnológica em Eletromecânica e Química. Cada campus desenvolveu um subprojeto de acordo
com suas singularidades locais – regionais, culturais, sociais e de aderência curricular, contudo
todos estavam ligados ao tronco do projeto maior que envolvia o uso das TIC como elementos
fundantes da prática pedagógica e potencializadoras da formação docente.

Figura 1: Apresentação itinerante do projeto PIBID/IFBA nos campi envolvidos.
2. EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NO PIDIB/IFBA: INTERAÇÃO ENTRE TECNOLOGIAS E
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Como explanado anteriormente, cada campus desenvolveu subprojetos alinhados com
suas propostas de formação e características singulares de público, regionalidade e aderência
curricular. Contudo, diante das áreas de conhecimento afins, apesar de projetos distintos, muitos
aspectos puderam ser universais, tendo em vista a proposta de formação geral que aliava aos
processos formativos, tanto do PIBID, como do IFBA, enquanto instituição de formação. No
desenvolvimento da proposta foram realizadas ações, a partir da intencionalidade que elas
representam. Para execução das mesmas foi importante a existência de um cronograma de
reuniões periódicas entre a coordenação institucional e os coordenadores de área, mediados
pela coordenação de área de gestão em processos educacionais, nas quais os grupos analisavam

periodicamente as diretrizes da proposta. Os coordenadores de área, junto com seus
supervisores e bolsistas selecionados, também mediados pela coordenação de gestão em
processos educacionais, desenvolveram ações que alimentavam os subprojetos envolvidos, nas
etapas de cada uma das sub‐propostas de trabalho, a saber:
 Aliança colaborativa entre diferentes profissionais (formadores, investigadores,
professores escolares, licenciados, etc.);
 Estabelecimento de uma estreita relação entre o IFBA e a educação básica;
 Rompimento com a racionalidade técnica, no processo de formação de professores para a
educação básica;
 Projeção do professor como usuário crítico dos conhecimentos de seu campo de atuação
e como sujeito que reflete e produz novos conhecimentos;
 Valorização dos saberes experienciais dos professores e demais atores envolvidos com a
proposta apresentada para o fortalecimento das práticas pedagógicas dos mesmos;
 Estudos teórico‐metodológicos e produção das primeiras narrativas sobre o
desenvolvimento do projeto PIBID/IFBA;
 Conclusão dos primeiros estudos acadêmicos e consolidação de uma metodologia de
trabalho colaborativo dos grupos envolvidos;
 Autonomia dos professores em investigar na e sobre a própria prática, tendo como
suporte a reflexão compartilhada entre os diferentes atores sociais.
Baseados em tais diretrizes foi que cada campi, de acordo com a(s) licenciatura(s)
oferecida(s), desenvolveu suas ações.
Nos cursos de Licenciatura em Matemática, dos campi Barreiras, Eunápolis, Salvador e
Valença, o principal objetivo comum esteve voltado para o contato dos licenciandos com a
realidade do ensino de matemática na educação básica. Inicialmente, os discentes participaram
de grupos de estudos sobre o pensamento matemático clássico e contemporâneo, para depois se
inserirem nas escolas e colaborarem com o desenvolvimento de atividades voltadas para a
melhoria do ensino e da aprendizagem de conceitos matemáticos na educação básica. Eles
elaboraram vídeos e jogos, produziram materiais didáticos e oficinas, além de construírem
grupos de estudos sobre as avaliações oficiais como a Prova Brasil. Todas as atividades envolviam
o uso de tecnologias da informação e da comunicação, como o trabalho com os softwares
Geogebra, Winplot e Maps, com tangrans virtuais e com a montagem de gráficos e tabelas em
programas apropriados no computador, além da utilização do Moodle e da participação de
debates via fóruns e chats e a construção de Blogs e de perfis em redes sociais.

Figura 2: Atividades do PIBID/IFBA/Campus de Eunápolis

No curso de Física, oferecido no campus Salvador, o direcionamento principal esteve
voltado para o conhecimento do âmbito escolar, com a inclusão de atividades de estudo,
planejamento e interação com professores e alunos das escolas conveniadas. Os discentes do
IFBA envolvidos com o projeto, elaboraram atividades lúdico‐educativas com conceitos de física,
organizaram gincanas de conhecimento, introduziram metodologias diferenciadas para o auxílio
na compreensão dos conteúdos da matéria, promoveram rotas de experimentos, sempre aliando
as TIC como estratégias de construção de conhecimentos de modo colaborativo.
Nas licenciaturas em Química dos campi Salvador e Porto Seguro, o mote central foi
melhorar o ensino e a aprendizagem de química na região de cada campus, além deste foco, os
bolsistas realizaram atividades como a produção de material didático interdisciplinar e de kits
para laboratório, realização e participação em cursos e oficinas envolvendo o programa flash, o
uso da lousa eletrônica, a inclusão através da linguagem LIBRAS e da interação com a cultura
indígena, produção de material didático, participação em feira de ciências e implementação do
uso de laboratórios de ciências.
Já em Geografia no campus Salvador, a única licenciatura na área de humanas proposta
pelo IFBA, o trabalho esteve voltado para a prática da pesquisa em campo educacional. O grupo
envolvido com o programa, elaborou e definiu ações de pesquisa e intervenção nas unidades
escolares, realizaram oficinas de inserção e ampliação de estratégias do ensino da Geografia,
construíram oficinas temáticas e promoveram práticas de autoavaliação, todas estas atividades
desenvolvidas por intermédio das TIC.
Os cursos de Licenciatura em Computação oferecidos nos campi Santo Amaro, Porto
Seguro e Valença, são novos não apenas no IFBA, mas na maior parte das instituições de ensino
superior no Brasil e por conta disto, demandam um olhar prismático sobre sua realidade tendo
em vista que é um curso eminentemente multidisciplinar. O principal objetivo comum, esteve
voltado para o entendimento sobre do uso educacional de computadores na escola básica. Os
bolsistas participaram de atividades como elaboração de seminários e de minicursos,
participação em grupo de estudos, criação de jogos educativos, seleção e organização de objetos
de aprendizagem, assim como a catalogação e indicação de recursos digitais, elaboração de
enquetes e panfletos, listagem de hardwares e revitalização dos laboratórios de informática das
escolas conveniadas, backup de recursos digitais, elaboração de oficinas sobre a construção de
slides, aprimoramento de técnicas de digitação e reinstalação de apps, levantamento de
equipamentos dos laboratórios das instituições participantes do projeto, elaboração do Projeto
Mostra de Recursos Digitais, criação e utilização de Ambientes Virtuais. Vale ressaltar que todas
estas atividades promoviam intensa participação dos surpervisores e denotavam todo o caráter
multidisciplinar próprio dos futuros professores desta área de conhecimento na educação básica.
Como o curso de Licenciatura em Computação, outro curso ainda muito recente é a
Licenciatura Tecnológica em Eletromecânica, oferecida no campus Simões Filho. O projeto
PIBID/IFBA neste campus teve uma função precípua de estabelecer um caráter formativo no
campo docente. O mote central esteve voltado para a inserção dos bolsistas ao âmbito
educacional. O grupo de ação do projeto realizou atividades como grupo de estudos sobre
softwares educacionais, curso de operações mentais, elaboração de jogos e utilização do LINUX
como potencializador de estratégias de aprendizagem colaborativa. Foi um grande desafio, mas
necessário e vencido tendo em vista que a inserção do projeto sensibilizou não só os
participantes como a comunidade envolvida com a necessidade da formação de professores para
as áreas técnicas e tecnológicas.
Importante salientar que todos os campi fizeram atividades diagnósticas, construíram
perfis interativos em redes sociais e blogs e participaram de eventos publicando o andamento e

os resultados de seus trabalhos e buscaram aliar os recursos das TIC às possibilidades de
construção de processos de aprendizagem mais significativos em prol da colaboratividade.

Figura 3: Pôster apresentado pela Licenciatura em Matemática,
no II Seminário Baiano do PIBID – Instituto Anísio Teixeira (IAT)
3. IMPACTOS DAS AÇÕES PIBID/IFBA
Os impactos das ações do PIBID‐IFBA nos revelaram seis questões fundantes como
resultado das ações desenvolvidas:
a) Inserção dos discentes das licenciaturas cada vez mais cedo no espaço escolar,
especialmente no cotidiano da escola pública; vivência com os problemas da educação
baiana. Assim, a iniciação à docência é um dos importantes diferenciais formativo dos
nossos cursos de licenciaturas.
Aspecto importante para a formação dos bolsistas de iniciação à docência (ID) foi à
ampliação de sua visão sobre o que é ensinar, como ensinar. Aprender que existem diversas
tecnologias para potencializar a aprendizagem, e que é oficio do professor buscar novas práticas
educacionais que desenvolvam o aprendizado do discente sem ficar preso ao método tradicional
de ensino.
Os bolsistas de ID tiveram a chance de observar o cotidiano da escola pública, em
diferentes realidades, em seu contexto local. Em momentos de eventos sobre a formação de
professores, relatos dos subprojetos nos indicaram a situação das escolas públicas dos municípios
onde estão localizados os campi do Instituto, nos orientou a encaminhar ações dentro dos nossos
cursos de formação de professores, reconhecendo esta como a realidade educacional, assim
como, suas diferentes realidades econômico‐sociais.
O PIBID nos possibilitou ampliar nosso olhar para a comunidade, para nossa vizinhança. O
programa teve benefícios que não se restringem apenas aos participantes do programa, toda
escola parceira, uma vez que são escolhidas, com baixo índice educacional, entram em diálogo
com finalidade cooperativa de professores pesquisadores, que colaboram para a formação
continuada do professor da escola, supervisor do projeto, entre outros.
Os bolsistas tiveram a chance de testar os conhecimentos discutidos no contexto
acadêmico, ressignificar, adequá‐los e reelaborar modelos, o que, segundo Perrenoud (1993), se

coloca como essencial à boa formação que é a teoria comprometida com uma prática que obriga
a tomar decisões, a manusear conceitos, a observar e enfrentar situações conflituosas de sala de
aula.
b) Parceria entre IFBA e Escolas da Rede Pública Estadual de Educação Básica conveniadas
com o Projeto aproximou nossa instituição para além do PIBID. Ampliação de espaços e
momentos de formação de professores no IFBA, com colaboração dos supervisores,
posto que esta é uma instituição eminentemente técnica e tecnológica, que busca
superar a concepção da racionalidade instrumental técnica em sua nova configuração de
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia.
Fator que merece ser destacado é a aproximação entre o IFBA e comunidade externa. O
relacionamento entre instituições educativas provocou um tencionamento positivo que fez com
que professores refletissem e reformulassem até nossa proposta de estágio dos cursos de
licenciaturas. A intenção da instituição foi conhecer a realidade educacional para promover de
forma eficiente à formação inicial de professores, comprometidos com o contexto educacional
local, bem como, as possibilidades de formação continuada para professores em exercício, a
exemplo dos professores supervisores envolvidos no projeto.
As atividades do projeto impactaram porque foram desenvolvidas, sobretudo, por meio do
aprendizado dos alunos. Através do dinamismo das aulas, os bolsistas estabeleceram relações
bem amistosas entre professores e alunos das escolas, a parceria em sala de aula. Em linhas
gerais, os impactos foram positivos, pelos resultados já alcançados e pelas possibilidades de
adequações e elaboração de novas propostas. Importante destacar também a integração entre os
outros programas existentes no campus como o PET/MEC, LIFE/CAPES e o PIBID Diversidade, que
possibilitou ações conjuntas inovadoras e estimulantes em alguns subprojetos.
c) Formação do discente autor, pesquisador, formador de opinião, participando e
organizando eventos acadêmicos e culturais.
As atividades do PIBID ajudaram os alunos a desenvolverem um perfil de aluno
pesquisador, ao criarem possibilidades de ampliação de conhecimentos através de
representações que só são possíveis, quando problematizadas e /ou investigadas. Com estas
atividades muitos alunos se sentiram mais incentivados em relação às disciplinas, pois puderam
relacionar a teoria com a prática de maneira contextualizada.
Este
projeto
também
possibilitou aos licenciandos vivenciar todas as nuances nas quais, diariamente, o professor está
submetido no processo de construção do saber. O PIBID permitiu aos seus atores, uma reflexão
sobre o seu papel enquanto professor, ao mesmo tempo em que, o licenciando que optou por
esta profissão, obtenha desde muito cedo compreensão das dificuldades que irão encontrar ao
longo da sua carreira, e ações que possam superar os obstáculos para um ensino público de
qualidade.
d) Formação colaborativa dos supervisores para uso das tecnologias.
O projeto contribuiu também para a formação do supervisor, proporcionou a formação
continuada, a atualização e o aprendizado contínuo desse docente, que, ao entrar em contato
com as novas metodologias e com as estratégias trazidas pelos bolsistas tiveram a oportunidade
de avaliar e ressignificar sua prática. Além disso, observamos que em várias escolas parceiras do
projeto a infraestrutura dos laboratórios de ciências e de informática foram melhoradas.

A participação de supervisores em eventos acadêmicos científicos, com apresentação de
trabalhos proporcionou compartilhamento de saberes e práticas com outros bolsistas de
diferentes IES.
e) Busca de superação da tradicional dicotomia existe na formação de professores entre o
saber teórico e saber prático.
Nosso projeto buscou um constante diálogo entre a formação docente na academia e a
atividade profissional prática na educação básica. Nesse ideário, optamos por uma prática
pedagógica reflexiva, vista como um processo em que o professor analisa constantemente a sua
ação docente; analisa, descreve situações, elabora teorias, planeja e avalia projetos, compartilha
suas experiências com colegas e alunos, promovendo discussões em grupo.
Percebemos teoria e prática como elementos indissociáveis da ação docente. Nesse
sentido, sobre a articulação teoria e a prática, Leite (2008), afirma que “a aproximação entre o
espaço de formação e a realidade do exercício profissional precisa se basear em um novo
relacionamento no qual as escolas sejam espaços fundamentais de aprendizagem e não simples
espaços de repetição”. Esta reflexão foi constante durante a vigência do projeto.
f) PIBID como mecanismo de retenção e diminuição da evasão dos cursos de licenciaturas
da instituição.
O PIBID no IFBA mostrou‐se como um excelente mecanismo de retenção e diminuição da
evasão nos cursos de licenciaturas. Nossos cursos, na sua maioria, estão nos campi do interior,
nos quais a pobreza e a taxa de desemprego são maiores do que na capital, Salvador. O perfil
econômico do nosso discente é de baixa renda, a permanência em nossa instituição depende dos
auxílios da assistência estudantil. Nesse sentido, o PIBID tem um importante papel social que
colabora com a permanência do aluno na instituição no turno oposto, potencializando seus
momentos formativos.
4. DIFICULDADES ENCONTRADAS E ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS
De modo geral, podemos afirmar que as dificuldades encontradas para
desenvolvimento do PIBID são de ordem estrutural e dizem respeito às políticas públicas do
Estado da Bahia para com a educação básica. Além disso, limitações da nossa própria instituição,
quanto a garantia da infraestrutura necessária, a exemplo uma sala localizada na gestão central
do instituto, com recursos materiais, além de disponibilização de um servidor técnico
administrativo para secretariar o acompanhamento das atividades do projeto PIBID.
Quanto aos obstáculos relacionados às escolas estaduais e municipais, está à falta de
professores efetivos, com formação na área de atuação de nossos subprojetos, a rotatividade de
professores temporários e, muitas vezes, sem formação na área de atuação; a excessiva carga
horária dos professores licenciados em matemática e física foram um dos motivos de
rotatividade de supervisores, os referidos professores não dispunham de carga horária específica
para dedicação ao programa.
A precária gestão das escolas, problemas com os equipamentos tecnológicos,
especialmente dos laboratórios de informática, ciências e o TV Escola, e a falta de conexão com a
internet são obstáculos ao trabalho docente. Em boa parte das escolas que atuamos, os
laboratórios apresentavam problemas de manutenção e falta de técnicos.

Outro aspecto é a arquitetura escolar, imprópria para realização de atividades no turno
oposto, desde a falta de espaço físico, como espaços em péssimas condições, salas sem
arejamento, com estrutura civil danificada, sem moveis adequados para o trabalho pedagógico.
Muitas vezes tivemos que recorrer ao NTE (Núcleo de tecnologia educacional) de alguns
municípios para realização das oficinas e/ou atividades previstas em nossos subprojetos. Além
disso, usamos o espaço do próprio campus do instituto, locais utilizados para realização de
reuniões com a equipe, e uso dos próprios laboratórios de informática, química e física para
desenvolvimento de oficinas e/ou atividades.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
O PIBID em nossa instituição proporcionou importante diferencial formativo para nossas
licenciaturas. Podemos afirmar que as reflexões sobre a formação inicial e continuada de
professores contribuíram para transformação das práticas de ensino, seja dos professores
supervisores, ao incluir diferentes situações didáticas no seu fazer de sala de aula, seja dos
bolsistas ID, ampliando seus repertórios teórico‐metodológicos, didáticos, aliados aos conteúdos
especializados de cada área do conhecimento. Podemos afirmar, também, que a seara formativa
docente também se impôs para os professores que atuaram como coordenadores locais de cada
subprojeto, assim como para os coordenadores institucionais.
Observamos durante este tempo, que, oportunizar ao futuro professor a reflexão
sistemática de suas ações, seja em relação às metodologias de ensino, sobre a relação professor‐
aluno, a estrutura e funcionamento da escola, seja ao seu próprio processo de formação, tendem
a contribuir para a formação do professor reflexivo capaz de aprender a pensar sobre sua prática
e resolver diferentes problemas no seu campo de conhecimento.
Contraditoriamente aos aspectos positivos que o PIBID tem evidenciado em diferentes
instituições, como já citado, aspectos relacionados a gestão da educação pública, se constituem
como obstáculo ao desenvolvimento pleno do programa. Nesse sentido, é preciso que as
Secretariais Estaduais e Municipais de Educação assumam o compromisso da parceria do
programa, e promovam as condições necessárias para permanência do supervisor no
desenvolvimento e acompanhamento do PIBID.
Por fim, cabe‐nos enfatizar que precisamos formar um professor para enfrentar as
contradições sociais e pedagógicas da atual da escola pública brasileira, a partir de uma ação
política comprometida com a execução de práticas pedagógicas inovadoras, com o uso das
tecnologias e que lhes ofereça o desejo de adquirir e construir o conhecimento para responder
aos desafios da sociedade contemporânea.

Figura 4: Apresentação do subprojeto de Licenciatura em Computação, campus Santo Amaro,
no Seminário de Encerramento do PIBID/IFBA, biênio 2011/2013.
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RESUMO
A Paleontologia caracteriza‐se como uma ciência de
caráter multidisciplinar, sendo disciplina obrigatória no
Curso de Licenciatura Plena em Biologia do IFRN ‐
Campus Macau. Periodicamente, a professora
formadora elabora uma aula de campo no decorrer do
semestre com o intuito de aproximar o aluno ao objeto
de estudo da disciplina, nesse caso, os fósseis. Sendo
assim, essa pesquisa tem o objetivo analisar o
entendimento dos licenciandos em Biologia do IFRN
câmpus Macau com relação à importância da aula de
campo no aprendizado de Paleontologia. Para isso,
realizamos uma pesquisa bibliográfica para melhor
entendimento do assunto, além da aplicação de

questionários contendo questões abertas e fechadas
com os discentes da disciplina de Paleontologia com o
objetivo de coletar os dados. Neste caso, a pesquisa
assume uma abordagem qualitativa. Como resultados,
percebemos que os licenciandos enaltecem a aula de
campo como uma importante ferramenta para
solidificar a aprendizagem dos conceitos trabalhados
pela professora formadora em sala de aula. Eles
percebem ainda a importância que existe em uma aula
de campo, possibilitando aos alunos chances para
ampliar seus conhecimentos e habilidades, quebrando a
abstração de alguns conteúdos trabalhados em sala de
aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Paleontologia, Aula de campo, Aprendizagem.

FIELD CLASS IN PALEONTOLOGY: PERCEPTIONS OF STUDENTS OF THE DEGREE IN BIOLOGY
CAMPUS MACAU
ABSTRACT
The Palaeontology is characterized as a multidisciplinary
science, being a compulsory subject in the Course of Full
Degree in Biology IFRN ‐ Campus Macau. Periodically,
the teacher trainer prepares a field class during the
semester with the aim of bringing the student to the
subject matter of discipline, in this case, the fossils.
Thus, this research aims to seek to understand the
meanings of these moments on the field for
undergraduates. To this end, we conducted a literature
for a better understanding of the subject research,
besides the use of questionnaires containing open and

closed questions with the students of the discipline of
Paleontology in order to collect the data. In this case,
the search takes a qualitative approach. As a result, we
realized that the licensees extol the field classes as an
important tool to solidify the learning of concepts
developed by the teacher educator in the classroom.
Thus realizing the importance that exists in a field class,
enabling students chances to extend their knowledge
and skills, breaking the abstraction of some contents
learned in the classroom.

KEY‐WORDS: Paleontology, Class field, Learning.
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AULA DE CAMPO E APRENDIZAGEM EM PALEONTOLOGIA: PERCEPÇÕES DOS ALUNOS DA
LICENCIATURA EM BIOLOGIA DO CÂMPUS MACAU‐RN
INTRODUÇÃO
A Paleontologia caracteriza‐se como uma ciência de caráter multidisciplinar, situada na
interface das Ciências Biológicas e das Geociências. Ela é um ramo científico dinâmico, com
relações com outras áreas do conhecimento, estando preocupada em entender como a evolução
física da Terra, em termos das mudanças na sua geografia, no clima e nos ecossistemas,
influenciou a evolução das formas de vida (SOARES, 2010).
A Paleontologia ocupa‐se da descrição e da classificação dos fósseis, da evolução e da
interação dos seres antigos com seus ambientes, da distribuição e da datação das rochas
portadoras de fósseis (SOARES, 2010). Além da obrigatoriedade na Educação Básica, segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a disciplina de Paleontologia encontra‐se presente na
matriz curricular de diversos cursos no Ensino Superior, dentre elas, as Ciências Biológicas ou
Biologia. No Curso de Licenciatura Plena em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Câmpus Macau, a Paleontologia é disciplina
obrigatória, sendo integrante do núcleo complementar1 e cursada ao longo do 6º (sexto) período
(PROJETO, 2014).
A disciplina no curso de Biologia do IFRN aborda uma expressiva quantidade de conceitos
abstratos que requer do docente uma variedade de estratégias de ensino que busquem uma
melhor compreensão dos alunos com relação aos assuntos trabalhados em sala de aula. Além das
aulas teóricas dialogadas, leituras compartilhadas de textos, discussão e construção de hipóteses,
a professora, junto com a equipe técnica do instituto e outros professores, planejam e executam
uma aula de campo no decorrer do semestre. Segundo Dourado (2006) citado por Nogueira et.
al., (2014), aula de campo tem o intuito de aproximar o aluno ao objeto de estudo da disciplina,
nesse caso, os fósseis.
Partindo do pressuposto que a Paleontologia fornece importantes achados com relação
ao entendimento da dinâmica da Terra ao longo do processo da evolução e que o professor
precisa desenvolver estratégias de ensino diferenciadas para que os alunos compreendam os
diversos conceitos, essa pesquisa tem como objetivo analisar o entendimento dos licenciandos
em Biologia do IFRN câmpus Macau com relação à importância da aula de campo no aprendizado
de Paleontologia.
Como alunos do curso de licenciatura em Biologia e parte integrante desse processo de
construção da aprendizagem em Paleontologia, esse estudo surgiu a partir dos anseios dos
próprios autores, uma vez que, vivenciamos o processo de aula de campo e exaltamos a
importância dessa prática para nossa aprendizagem, buscando assim, compreender os
significados desses momentos para os demais colegas de sala.

1
Contempla conteúdos de outras áreas de conhecimentos afins e objetiva ampliar a formação do profissional de
Biologia (PROJETO,2014).
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Dessa forma, procuramos analisar o entendimento dos licenciandos em Biologia2 com
relação à importância da aula de campo no aprendizado de Paleontologia, além de verificar a
correlação realizada pelos alunos dos conceitos e assuntos abordados em sala de aula ao que foi
observado durante a aula de campo e observar a reflexão sobre as possíveis contribuições desses
momentos na formação docente dos licenciandos em Biologia.
METODOLOGIA
Para alcançarmos esse intento, utilizamos como instrumento de pesquisa o questionário
contendo questões abertas e fechadas que teve o intuito de coletar os dados para a investigação.
Participaram dessa pesquisa 19 (dezenove) dos 20 (vinte)3 alunos matriculados no 6º período do
curso de Licenciatura em Biologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN). Os questionários foram aplicados em uma das aulas de Paleontologia no
mês de fevereiro do ano de 2014. Para analisarmos os dados, utilizamos a técnica de análise de
conteúdo4, sendo assim, essa pesquisa configura‐se sendo do tipo qualitativa.
O GEOPARK ARARIPE COMO ALTERNATIVA PARA AS AULAS DE CAMPO
A disciplina de Paleontologia no curso de licenciatura em Biologia do IFRN Câmpus Macau
é caracterizada por uma série de conceitos e conteúdos específicos. Como alternativa para
efetivação do processo de aprendizagem que tem seu início na vivência em sala de aula, a
professora formadora da disciplina planeja uma viagem de campo que tem o intuito de
aproximar os discentes à realidade dos registros fossíliferos. Mas onde é realizada essa aula de
campo? Segundo os participantes dessa investigação, a aula é realizada na região do Cariri no
Ceará, mais precisamente no Geopark Araripe.
O geoparque é uma área com território e limites bem delimitados, apresentando um
número expressivo de sítios geológicos. Esses ambientes naturais apresentam uma importância
paleontológica, geológica, cênico‐estética, com interesse histórico‐cultural e bastante rico em
biodiversidade (GEOPARQUE ARARIPE, 2014). O Geopark Araripe localiza‐se no sul do Estado do
Ceará), fazendo parte de uma peculiar região denominada de Cariri, possuindo uma vegetação
verde exuberante em meio ao semiárido nordestino do Brasil.
Segundo o Geoparque Araripe (2014) “Em seu território há um determinado número de
sítios geológicos e paleontológicos, selecionados conforme suas características para a história da
Terra e a relevância científica. Estes locais são chamados de Geossítios”. Apesar desse destaque
para o patrimônio geológico, considera‐se também outros aspectos, como a biodiversidade, a
história, a cultura, a arqueologia, dentre outros. Possibilitando, assim, o turismo científico ligado
a estratégias de desenvolvimento sustentável. Dessa maneira, percebemos a relevância do
Geopark Araripe como um ambiente adequado para realização de diversas aulas de campo nas
mais variadas áreas do conhecimento, dentre elas, a Paleontologia.
2

A pesquisa restringiu‐se apenas aos alunos que estão cursando o 6º período em licenciatura em Biologia no IFRN.
No total são 23 (vinte e três) alunos que compõem o 6º período, entretanto, os autores dessa referida investigação
não contam como participantes, uma vez que, suas falas estão intrínsecas nas discussões dessa investigação.
4
No decorrer do texto foram utilizados pseudônimos para manter o sigilo da identidade dos participantes. O leitor se
deparará com nomes como: Glicínia, Mimosa e Rosa. Foram utilizados nomes de flores.
3
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Atualmente, o Geopark Araripe possui nove geossítios e abrange seis municípios:
Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, totalizando
um território de 3.796 km² (GEOPARQUE ARARIPE, 2014). Esses ambientes apresentam um rico
acervo de registros fossíliferos que podem ser observados pelos alunos ao frequentarem esses
locais.
Em meio a isso, o Geopark Araripe disponibiliza Guias especializados, como podemos
observar nas falas dos licenciandos. Esses profissionais desempenham a função de orientar o
percurso dos visitantes do geoturismo, norteando os mesmos durante todo o trajeto, fazendo
explicações ao longo de pontos estratégicos para um melhor entendimento.
Dentro dessa perspectiva, os licenciandos ao serem questionados sobre a importância da
guia no processo de ensino‐aprendizagem, de maneira geral, todos seguiram uma mesma linha
de pensamento, se referindo a tal como alguém fundamental para esse processo de
aprendizagem, ajudando principalmente nos conhecimentos do local, desenvolvendo uma
relação da teoria com o cotidiano daquele ambiente. Podemos observar esse construto na fala de
um dos participantes. Dessa forma, percebemos e enaltecemos a contribuição da Guia de
Geoturismo nesse processo de aprendizado, boa parte do conhecimento adquirido na vivência do
Geopark foi fruto da interação entre essa profissional e a professora formadora, ambas
elucidaram as principais dúvidas dos licenciandos que participaram dos momentos em campo.
Portanto, percebemos que o Geopark Araripe apresenta um rico e diversificado acervo de
registros fossíliferos que data de milhões de anos, esses achados podem ser encontrados por
toda à chapada. Se constituindo como um ambiente propício para a realização de uma aula de
campo no que se refere à disciplina de Paleontologia. Além disso, observamos que possui
características que possibilitam a interdisciplinaridade, pois podemos observar os afloramentos
geológicos, tempo geológico das rochas, espécies de animais, fungos, vegetação local e um pouco
da cultura e história região e do seu povo.
A AULA DE CAMPO NO GEOPARK DO ARARIPE: AS PERCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS EM
BIOLOGIA
As várias formas de se trabalhar com os estudantes, incluindo uma maior quantidade no
número de atividades e recursos didáticos, contribuem para que a motivação atinja os mais
diferentes tipos de interesses dos alunos. Não há um único caminho que dirija com segurança à
aprendizagem, pois são muitas as variáveis que se interpõem nesse processo, por isso a
motivação é fundamental para que o estudante tenha uma aprendizagem significativa. Assim, a
diversidade de estratégias pode viabilizar maiores chances para a organização do conhecimento,
além de municiar subsídios para que mais alunos descubram as atividades que melhor os ajudem
a compreender o tema estudado (SANMARTÍ, 2002; BUENO, 2003 citado por. VIVEIRO, 2009).
Um professor pode apresentar os conteúdos por meio de uma aula expositiva, discussões,
aulas práticas de laboratório e aulas de campo que podem ser uma experiência informativa,
divertida e estimulante, mas claro dependendo da maneira como aconteça o preparo da aula.
Dentre estas, a aula de campo ou trabalho de campo, também denominadas de visitas, passeios
e excursões podem estar inseridos no currículo escolar. Esta atividade é caracterizada por ser
mais flexível, por trabalhar o conteúdo proposto e acontecer em ambiente extraclasse da
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instituição educacional. (KRASILCHIK 2004 citado por OLIVEIRA (2014) e CORREIA, 2013).
A aula de campo é um método muito utilizado em disciplinas que demandam análises
empíricas sobre o tema estudado. Entende‐se que esse método tem enorme efeito no processo
ensino aprendizagem, consentindo, aos alunos, um contato com aspectos mais gerais referentes
aos assuntos de Ecologia de Campo, a Fauna, a Botânica, os Solos, a Biogeografia, etc. Aspectos
estes, que seriam muito mais difíceis de serem entendidos apenas com leituras. Assim, as
emoções e sensações nascidas no ambiente da aula de campo podem auxiliar na aprendizagem
dos conteúdos. Essa usualidade de outros aspectos da condição humana além da razão,
proporciona uma melhor compreensão dos fenômenos (CEARÁ, 2009). Ou seja, a aprendizagem é
algo inerente ao ser humano construída socialmente a partir das relações que estabelecem com
o meio dessa forma não podemos associar o desenvolvimento do homem como relacionado
apenas racionalidade técnica cientifica é importante que não consideremos apenas a
racionalidade técnica humana na aprendizagem.
Nessa perspectiva, quando questionamos os participantes dessa investigação com relação
ao conceito de aula de campo de uma forma geral, as respostas caminharam para um mesmo
construto epistemológico, de que as aulas de campo seriam atividades extraclasses. Essa
denominação está equivocada, uma vez que também podemos aplicá‐las, por exemplo, às aulas
de laboratório. Entretanto, uma minoria conseguiu relatar um conceito mais coerente, tendo
como pressuposto a fala de Ceará (2009). Como podemos observar na fala de um dos
entrevistados, ela discorreu a respeito comentando que “trata‐se de uma atividade indispensável
por atrair consideravelmente a atenção dos alunos, e promovem uma ótima fixação do conteúdo
estudado anteriormente em sala” (MARGARIDA).
De acordo com Fernandes (2007, p. 22) “Considera‐se atividade de campo em ciências
toda aquela que envolve o deslocamento dos alunos para um ambiente alheio aos espaços de
estudo contidos na escola”. Pode‐se adequar este conceito a Paleontologia quando nestes locais
se encontram os registros fossíliferos.
Contudo, vale ressaltar que um trabalho de campo envolve não só a saída da escola
propriamente dita, mas as fases de planejamento (incluindo a viabilidade da saída, os custos
envolvidos, o tempo necessário, a preparação e a discussão do roteiro, a autorização junto aos
responsáveis pelos alunos5, entre outros aspectos), execução (a saída a campo), exploração dos
resultados (importante para retomar os conteúdos, refletir sobre as observações, organizar e
analisar os dados coletados) e avaliação (conferindo, por exemplo, se os objetivos foram
alcançados ou mesmo ultrapassados, quais aspectos que faltaram, a percepção dos alunos sobre
a atividade) (VIVEIRO, 2009).
As aulas de campo têm seu valor no sentido de que proporcionam aos estudantes
observar à realidade do meio ambiente, pois consistem na visualização dos seres vivos no próprio
habitat, acrescentando o conteúdo do livro, sendo também, um lugar onde os alunos podem
observar e estudar “in lócus”, ou seja, conseguem ver as espécies de forma direta e
possivelmente é entendida a sua importância de uma maneira mais satisfatória (OLIVEIRA e
CORREIA, 2013). Sendo assim, no caso da Paleontologia especificamente, essa constatação se
5

Quando necessário
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torna mais eficiente, uma vez que, ao observar‐se o ambiente, a sua fauna e flora atual, permite‐
nos refletir sobre como a Terra evoluiu em termos climáticos, geográficos e biológicos.
Ao analisar as entrevistas nota‐se que essa questão da visualização se fez bastante
presente no pensamento dos participantes dessa investigação, inclusive um deles citou uma
passagem bíblica, na qual, ele diz “é tipo a celebre passagem bíblica: “só acredito vendo. ”
(MARGARIDA), reforçando a importância do contato direto com o material de estudo. Outro
ponto que não se pode deixar passar é o quão significante representa a ida ao local, pois como
podemos perceber na fala de um dos entrevistados a paleontologia é uma “disciplina muito
conceitual, e dependente de fotografias, e quando se tem a possibilidade de ter o contato com os
fósseis e icnofósseis, além do ambiente onde eles são encontrados, esse processo de construção
do conhecimento é muito mais rico e fácil. (GLICÍNIA) ”.
Uma atividade de campo permite não só o trabalho com os conteúdos específicos, mas
fora do formalismo da sala de aula, consente também em estreitar as relações de apreço entre o
professor e alunos, beneficiando um companheirismo resultante da vivência da atividade em
comum e da experiência agradável entre os atores envolvidos, que persiste na volta ao ambiente
escolar (KRASILCHIK, 2008). Este pensamento pôde ser observado na fala de alguns dos
participantes, como podemos verificar no seguinte relato, “a aula de campo serve como lição
prática na qual vamos observar algo muito concreto, e se torna uma aula prazerosa onde
professor e alunos estreitam laços de confiança” (MIMOSA). Dessa forma, perante a fala do
participante e de Krasilchik (2008), concluímos que a partir de momentos como esses, os laços
entre professores e alunos, na maioria das vezes, são estreitados.
Existem muitas evidências de que o trabalho de campo propriamente concebido,
adequadamente organizado, bem desenvolvido e realmente retomado em sala de aula, oferece
aos alunos chances para ampliar seus conhecimentos e habilidades, de forma a agregar valor às
suas experiências cotidianas na sala de aula.
Em específico, os trabalhos de campo podem atingir positivamente a memória de longo
prazo, devido às características marcantes da situação de campo. O trabalho de campo, se
tratando em particular das experiências de mais longa duração, pode levar ao crescimento
individual e ao aperfeiçoamento das competências sociais. Mais importante, pode haver reforço
recíproco entre o afetivo e o cognitivo, construindo uma ponte para uma maior aprendizagem.
(RICKINSON 2004 citado por FERNANDES 2007)
A aula de campo aborda uma metodologia que tem uma extensa tradição nas práticas de
ensino em geral. Ela pode ser aproveitada por vários profissionais nas aulas de Geografia,
História, Biologia, Química, Física, entre outros. E não faz referência apenas ao natural, uma vez
que nela se inter‐relacionam natureza e sociedade. O objetivo da aula de campo no ensino é
instigar sensações e percepções dos alunos no processo de reconhecimento da informação para,
em seguida, proceder à elaboração conceitual (GONÇALVES, DIAS e TERRA, 2010).
Como foi tratado acima, o objetivo da aula de campo é instigar as sensações a partir do
reconhecimento da informação, partindo do pressuposto que essa informação já tenha sido
discutida anteriormente em sala de aula. Nesse sentido, percebemos que os alunos, ao
participarem de momentos como uma aula de campo, possivelmente podem modificar a sua
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visão com relação a um conceito/assunto específico da área do conhecimento, por exemplo, a
Paleontologia. Ou ainda, o aluno pode apenas concretizar aquele conhecimento já aprendido
anteriormente em sala de aula.
No Geopark Araripe, os licenciandos em Biologia puderam observar na prática, aquilo
estudado no decorrer da disciplina de Paleontologia. Os diversos conceitos que a disciplina
apresenta foram ressaltados pela professora formadora ao longo das discussões nos Geossítios.
Procuramos a partir disso, identificar, na opinião dos participantes dessa investigação, quais
conceitos da Paleontologia se fez mais presente durante as discussões na aula de campo, como
podemos observar na Figura 1.

Conceitos em Paleontologia

8%

8%
25%

17%
42%

Fóssil

Processo de Fossilização

Aflorameno de Rochas

Icnofósseis

Geopark

Figura 1: Conceitos mais discutidos na aula de campo segundo os licenciandos em Biologia ‐ autoria própria.

Como pode‐se observar na figura 1, alguns assuntos e temas foram mais discutidos na
aula de campo, dentre eles: os afloramentos de rochas, os fósseis, os icnofósseis e o Geopark
propriamente dito. Apesar disso, os alunos, em sua grande maioria, lembraram mais do conjunto
de etapas e/ou acontecimentos que possibilita um organismo, após a sua morte, se tornar um
fóssil, fenômeno da natureza denominado processo de fossilização.
A autora Soares (2010), aprofunda essa discussão comentando que quando um organismo
morre, inicialmente ele é decomposto pelas bactérias e fungos que degradam a matéria orgânica.
Depois disto, o organismo pode ser imediatamente soterrado ou passar por uma série de
processos, como a desarticulação e o transporte, e só depois ser soterrado. Esse soterramento
acontece quando a água, ou outro agente, transporta o sedimento que recobre o organismo.
Depois de soterrado, o organismo é compactado pelo peso do sedimento e cimentado (o
sedimento depositado sobre o organismo ou por dentro dele, através de processos químicos,
aglomera‐se e passa a formar uma rocha sedimentar). Nestas condições, esse organismo é
considerado um fóssil.
Como podemos perceber, o processo de fossilização é um acontecimento que busca
entender todas as etapas que levam um organismo vivo a se tornar um fóssil. A partir dessa
observação, podemos perceber nas respostas dos participantes que a professora formadora e a
guia de turismo buscaram não apenas comentar a respeito do fóssil em si, mas desenvolver
relações entre o ambiente em que aquele fóssil foi encontrado e quais os possíveis processos que
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fizeram ele chegar até aquela rocha.
Quando questionados com relação se o conceito mais recorrente já havia sido tratado
anteriormente em sala de aula pela professora formadora, todos os alunos comentaram que sim.
Os assuntos discutidos em aula de campo já haviam sido lecionados anteriormente pela docente
em sala de aula no IFRN. Toda via, quando indagados se haviam modificado sua percepção sobre
o assunto estudado a partir dos momentos de discussões realizados no Geopark do Araripe, 63%
dos licenciandos comentaram que não mudaram a sua percepção sobre aquele conceito, pois já
apresentavam conhecimentos prévios sobre o assunto. Podemos observar essa questão a partir
da fala de um dos participantes, “na verdade esta experiência contribuiu para o aprofundamento
destes conceitos, porém não modificou minha concepção sobre eles (ROSA)”.
Em meio a isso, outros 37% ressaltaram que modificaram sua visão, uma vez que
puderam entender melhor na prática aquilo estudado em sala de aula. Os autores Dourado
(2006) citado por Nogueira et al, (2014) comentam que o objetivo específico da aula de campo é
que o aluno fique em contato com o objeto de estudo. Dessa forma, essa prática é utilizada como
enriquecimento das atividades realizadas em sala e geralmente ocorrem após uma prévia
explicação.
Tendo em vista que os alunos ressaltaram em suas falas que todos os assuntos tratados
na aula de campo foram trabalhos em sala de aula anteriormente e que os conceitos que
envolvem a disciplina não sofreu nenhum tipo de modificação, tendo em vista que eles apenas
observaram in lócus loco esses conceitos, enaltecemos o sucesso do planejamento e,
consequentemente, da aula de campo como estratégia de ensino idealizada pela professora
formadora.
Em meio a isso, pedimos para que os participantes da investigação classificassem essa
aula de campo numa escala que variava entre Péssimo e Ótimo6, 88% deles classificaram os
momentos de aprendizagem vivenciados no Geopark do Araripe como ótimo. 12% descreveram
como bons. Vale ressaltar que nenhum licenciando classificou a aula como péssima ou ruim, esse
fator apenas confirma o que vem sendo discutido ao longo desse texto. Podemos constatar isso
em uma das falas dos licenciandos, no qual ela cita que “a aula de campo é uma experiência
ótima e o aluno desenvolve muito mais a aprendizagem do aluno e interesse pelo conteúdo”.
Partindo desse princípio e como parte integrante desses momentos em campo, podemos
constatar o quanto é fundamental para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, uma
vez que constatamos in lócus aquilo anteriormente discutido em sala de aula. Quando se trata de
Paleontologia, essas aulas de campo se tornam ainda mais importante, uma vez que a partir dos
registros fossíliferos, refletimos sobre a história da Terra e a sua dinâmica tendo como
pressuposto os fósseis.

CONSIDERAÇOES FINAIS

6

Eles poderiam avaliar esses momentos nas seguintes opções: péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo.
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A Paleontologia é uma ciência que busca entender a história da Terra a partir das relações
existentes entre os registros fossíliferos e os geoambientes. No curso de licenciatura Plena em
Biologia do IFRN, apresenta‐se como uma disciplina que os licenciandos cursam ao longo do 6º
(sexto) período. Durante esse processo, esses discentes participam de aula de campo planejada
pela professora formadora. O destino escolhido é o Geopark Araripe, na chapada do Araripe,
região do Cariri no estado do Ceará.
Nessa aula de campo são discutidos vários conceitos que caracterizam a disciplina de
Paleontologia, esses por sua vez, são tratados anteriormente em sala de aula pela professora
formadora e reforçados nas discussões que acontecem nos Geossítios. Partindo desse princípio,
buscamos com essa investigação refletir sobre as percepções dos licenciandos em Biologia do
IFRN com relação as aulas de campo em Paleontologia.
Percebemos que os licenciandos enaltecem as aulas de campo como uma importante
ferramenta para consolidar a aprendizagem dos conceitos trabalhados pela professora
formadora em sala de aula. Além disso, a maioria deles comentaram que não mudaram sua
percepção com relação ao conteúdo na aula de campo, uma vez que já apresentavam um
conhecimento prévio sobre todos os conceitos discutidos nos momentos em campo.
Apesar disso, a grande maioria deles não conseguiu descrever com propriedade um
significado a aula de campo, eles concordam entre si que é um momento que extrapola as
paredes da sala de aula, entretanto, como já discutimos anteriormente, não é apenas uma aula
de campo que partilha dessa mesma particularidade.
Dessa forma, concluímos que todos os objetivos foram alcançados, uma vez que
conseguimos através das falas dos participantes da investigação e dos autores da literatura
especializada, refletir sobre as mais variadas percepções dos alunos com relação a aula de campo
em Paleontologia.
Essa pesquisa torna‐se importante a partir do momento em que refletimos sobre as
nossas próprias vivencias e dos demais colegas. Uma aula de campo é um momento único e rico
na formação de qualquer licenciando, já que, além de ser uma experiência enriquecedora no
sentido de melhorar a aprendizagem e aprimorar os conhecimentos específicos na área da
Biologia, ela em si, oferta uma rica variedade de estratégias de ensino para os momentos em que
estaremos atuando na prática enquanto professor. É um ato de doar‐se a si e a o outro, no caso,
futuramente nossos alunos.
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RESUMO
Este artigo insere‐se na linha de estudos sobre práticas
pedagógicas. Versa a respeito das percepções de
professores da rede estadual de ensino sobre a
funcionalidade de salas‐ambiente como espaço
diferenciado e favorável para a prática docente e
aprendizagem significativa para os estudantes, partindo
do pressuposto de que a organização do espaço escolar
constitui‐se fator que influencia consideravelmente no
processo educativo. A pesquisa, por seus objetivos,
configura‐se como de caráter exploratório. Além disso,
recorreu‐se aos parâmetros da pesquisa de campo e da
bibliográfica. Como instrumento de coleta de dados,
utilizou‐se a entrevista semiestruturada, por atender aos
propósitos delineados no projeto de pesquisa. Foram

ouvidos dez professores de diferentes componentes
curriculares de quatro escolas de Ensino Fundamental,
localizadas na cidade de Boa Vista. A análise pautou‐se
nos princípios da pesquisa qualitativa, selecionando‐se
as falas representativas do trabalho desenvolvido nas
escolas. Os resultados evidenciaram que as salas‐
ambiente/temáticas são espaços em que, somando‐se
as condições de infraestrutura física à espacial, é
possível desenvolverem‐se práticas pedagógicas
alicerçadas na interação entre os atores sociais
envolvidos no processo de ensino/aprendizagem,
podendo se tornar espaços de formação profissional e
humana em sintonia com as demandas socioeconômicas
e culturais da sociedade contemporânea.

PALAVRAS‐CHAVE: sala‐ambiente, práticas pedagógicas, aprendizagem significativa.

PERCEPTIONS OF TEACHERS SCHOOLS NETWORK STATE OF EDUCATION OF THE CITY OF GOOD
VIEW OF THE ORGANIZATION OF SPACE IN EDUCATIONAL AMBIENT ROOMS
ABSTRACT
This article is part of the studies on teaching practices elementary schools located in the city of Boa Vista, were
educationals . Discusses the perception of teachers of heard. The analysis was based on the principles of
state schools on the functionality of ambient rooms as qualitative research, selecting representative lines of
differentiated and favorable space for teaching practice work in schools. The results showed that ambient
and meaningful for students learning under the rooms/thematic are spaces in which, adding to the
assumption that the organization of the school physical conditions of the space infrastructure, it is
environment is a factor that is considerably influences possible to develop pedagogical practices is founded on
the educational process. Search for your goals, appears the interaction between the actors involved in the
as exploratory. Furthermore, we used the parameters of teaching/blearning process, and can be become spaces
the field research and bibliographic. As an instrument of for business and human development in line with the
gathering data, we used a semi‐structured interview socio‐economic and cultural demands of contemporary
designed to cater for the purposes of research. Ten society.
teachers from different curriculum components, four
KEY‐WORDS: ambient rooms, pedagogical practices, meaningful learning
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PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA CIDADE DE BOA
VISTA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO EM SALAS‐AMBIENTE
INTRODUÇÃO
O contexto educacional implica constantemente na necessidade de que o estudante e
professor permaneçam muitas horas na sala de aula, caracterizando‐a como ambiente onde
acontecem as relações entre os sujeitos que participam do processo de ensino‐aprendizagem
que resultam na construção de conhecimento. Conforme Augustowsky (2005, p.16): “para la
enseñanza, habitar significa apropriarse reflexiva y emocionalmente de los espacios y convertir
los escenarios que nos prestan las instituciones en «buenos» y –¿por qué no? ‐ «bellos» lugares
de trabajo, en sítios adecuados para enseñar.”
De acordo com Zabala (2002), a utilização do espaço físico é uma das variáveis que
compõem a prática educativa, envolvendo a organização da aula, os materiais utilizados,
expectativa dos sujeitos. Todas essas determinações refletem de alguma maneira no
desenvolvimento do estudante e no próprio modelo educativo. É essencial, pois, que a escola
procure meios para tornar esse espaço mais agradável e apropriado à prática educativa.
Por essa perspectiva, defendemos a organização escolar em sala ambiente como proposta
favorável e estimulante para o ato de ensinar e de aprender. Essa defesa ampara‐se na dinâmica
e recursos nela dispostos. A fim de comprovarmos essa hipótese, realizamos um estudo
exploratório a respeito da percepção dos professores de duas escolas da rede estadual de ensino,
da cidade de Boa Vista, que organizam a escola em salas‐ambiente ou temáticas sobre a
importância dessa forma de organização para o processo de ensino/aprendizagem.
Cabe mencionar que os resultados ora apresentados são parte de uma pesquisa
desenvolvida no Programa Institucional de Bolsas de Incentivo a Iniciação Científica e Tecnológica
que tem como objetivo final desenhar uma proposta de organização do espaço de uma sala
ambiente para o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira, em turmas de Educação de Jovens
e Adultos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa embasou‐se nos princípios da pesquisa qualitativa que, conforme Minayo
(2001, p. 21‐22), “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” Para coletar as
percepções dos professores que trabalham com salas‐ambiente/temáticas, utilizou‐se como
instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada.
A escolha desse formato de entrevista deveu‐se ao fato de que, durante sua realização,
“há um espaço para a elucidação de elementos que surgem de forma imprevista ou informações
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espontâneas dadas pelo entrevistado” (APPOLINÁRIO, 2006, p. 134), possibilitando ao
pesquisador acrescentar ou suprimir questões do roteiro, interagindo com maior flexibilidade no
processo.
Ressalta‐se a importância dos princípios da pesquisa bibliográfica para construção do
referencial teórico para a análise. Segundo Fachin (2003, p. 125), esse tipo de pesquisa “tem
como finalidade fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar a
produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações
coletadas para o desempenho da pesquisa”.
Acrescenta‐se que, quanto aos objetivos, trata‐se de uma pesquisa exploratória, por
envolver a análise de exemplos de salas‐ambiente, a partir da experiência prática de professores
da rede pública, além de proporcionar o “aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”
pelo pesquisador(GIL, 2009, p. 41). É de bom alvitre frisar que, durante essa etapa, aplicou‐se a
técnica metodológica de amostragem por cadeias de referência, ou snowball, no Brasil,
denominada de “amostragem em Bola de Neve”, ou “Bola de Neve” ou, ainda, como “cadeia de
informantes” (BALDIN; MUNHOZ, 2011). Isso porque, inicialmente, conhecíamos apenas as duas
escolas onde realizamos as entrevistas, mas os primeiros interlocutores indicaram a adesão de
outras, a partir deste ano, e nome de professores com experiência em trabalhos dessa natureza.
Assim, na continuidade do estudo, iremos conhecer essas escolas e seus professores até que as
informações passem a se repetir, alcançando um ponto de saturamento.
Neste estudo, por seu caráter exploratório, apresenta‐se a visão de dez professores de
quatro escolas da rede estadual de ensino, atuantes em salas‐ambiente do 1° ao 9° ano do Ensino
Fundamental, buscando conhecer suas crenças, valores e importância atribuída às salas‐
ambientes para o desenvolvimento do processo ensino‐aprendizagem, sem delimitar, nesse
primeiro momento, a área de atuação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os entrevistados são professores das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
Língua Espanhola, Física e Química. Os dados mostram que, excetuando‐se, o professor D com
dezesseis anos de experiência na área, por ter vivenciado essa prática em escolas fora do estado
de Roraima; cinco professores, menos de cinco meses; um, um ano; dois, três anos; e um, cinco
anos na execução de atividades em sala‐ ambiente/temática. O tempo varia por acompanharem
o tempo de implantação do sistema ou por terem tempo ingressado a pouco tempo no quadro
docente da escola. Independente dessa variável, todos demonstram preocupação em inovar suas
práticas pedagógicas em um espaço com recursos direcionados ao componente curricular sob
sua responsabilidade.
Sabendo do esforço empreendido pelos professores para desenvolverem o processo de
ensino/aprendizagem em um espaço diferenciado da sala de aula tradicional, considerou‐se
relevante conhecer a definição de sala ambiente/temática desses professores. As respostas
foram agrupadas no Quadro 1.
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Quadro 1‐Definição de Sala Ambiente
ENTREVISTADOS

RESPOSTAS

PROFESSOR A

“Uma sala que podemos interagir melhor, os estudantes podem interagir melhor , que tem
cartazes na parede, que podem ser utilizados no dia a dia (sic).”
“Espaço destinado a estimular a disciplina ministrada, de maneira que os estudantes
possam buscar informações básicas nas imagens na sala.”
“É aquela que ajuda na questão da aprendizagem do estudante, pelo fato dela vir com todo
tema da disciplina na sala, que ajuda muito no processo de ensino – aprendizagem.”
“Aquela sala que vai facilitar o trabalho do professor [...] pela praticidade, conservação do
material da sala, em que se pode trabalhar projetos interdisciplinares com material todo em
sala.

PROFESSOR B
PROFESSOR C
PROFESSOR D

PROFESSOR E

PROFESSOR F

PROFESSOR G
PROFESSOR H
PROFESSOR I
PROFESSOR J

“É a melhor sala para um professor trabalhar, porque tem vários pontos positivos, porque
se o professor está na sala se for professor de matemática pode trabalhar alguns sólidos
geométricos, [...] equações e tudo isso vamos deixar na sala para que o estudante possa ver
de maneira concreta.”
“É a sala que teria que estar decorada com o tema da disciplina, com todos os materiais
bem organizados, como espanhol eu trabalho muito com mídias, caixa de som [...] teria que
ter muito material didático, jogos pedagógico, figuras, a parede teria que estar decorada
com o tema espanhol.”
“Uma sala organizada e apropriada para desenvolver as atividades sugeridas.”
“Onde dá para propor aulas mais dinâmicas e trabalhar com mídias. Os estudantes
participam mais das atividades.”
“Ambiente onde o professor dispõe de um espaço físico para expor os trabalhos produzidos
pelos alunos, bem como os seus materiais utilizados em sala.”
“Climatizada e fixa, ou seja, sala do professor, com vários recursos didáticos disponíveis no
local.”
Fonte: Elaborado pelos autores

Podem‐se confrontar as respostas dos professores com a definição de Menezes e Santos
(2002) que dizem ser a sala‐ambiente um espaço no qual são distribuídos materiais didático‐
pedagógicos destinados a um fim educacional específico, com a intenção de que haja uma maior
interação do estudante. Segundo esses autores e a experiência dos professores, a partir da
diversidade de recursos pedagógicos disponíveis, o estudante é capaz de relacionar o
conhecimento escolar aos de sua vida e do mundo. Acrescenta‐se que esse ambiente permite a
utilização de outras ferramentas, além do quadro negro, de materiais já existentes ou produzidos
na própria escola.
As falas dos professores B, C, E, F remetem à questão da especificidade proporcionada
pela sala‐ambiente ao componente curricular nela desenvolvido, com materiais próprios que irão
ajudar a aprendizagem do estudante e o desenvolvimento do ensino. Ideias essas que se
coadunam em muitos aspectos às definições de estudiosos que se debruçam sobre o tema.
Referindo‐se à sala‐ambiente de matemática, o professor “E” direciona‐se a um lugar em que os
estudantes poderão aprender os conceitos matemáticos de maneira concreta, seguindo a linha
de pensamento de Lozenrato (2009, p. 7) para quem a sala‐ambiente “deve ser um local para
estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático, é um espaço para facilitar,
tanto ao estudante como ao professor [...].”
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No conceito explicitado pelos professores A e H, a sala ambiente é descrita como espaço
fomentador de interação entre professor/estudante e entre os próprios estudantes. Na visão dos
professores D, E , G, ao contrário, é um espaço favorável ao trabalho docente. Para os
professores I e J é o local fixo, onde é possível dispor variedade de recursos didáticos, inclusive
trabalhos dos alunos. Com o intuito de confirmar ou refutar essa perspectiva, solicitou‐se aos
entrevistados que respondessem a proposição sobre a influência do espaço físico no processo
ensino/aprendizagem.
Com relação a este aspecto houve um consenso nas respostas dos professores,
apontando como positiva a influência do espaço físico na educação, usando diretamente suas
práticas na sala‐ambiente para explicar suas respostas, como o fez a professora “A”:
Uma sala que não é sala ambiente tem várias coisas que não são relacionados com o
conteúdo, cartazes de outras disciplinas, que pode tirar o foco do estudante. Enquanto
que numa sala ambiente tudo está relacionado á disciplina, ao conteúdo que ele
[estudante] está [estudando] naquele momento.

Já o professor D acrescenta que essa influência depende da maneira como o professor
planeja sua aula. À forma que organiza e utiliza os recursos didáticos e pedagógicos disponíveis
na sala‐ambiente. Critério esse supervalorizado pelos entrevistados nos conceitos precedentes.
As respostas mostram que existe a possibilidade de o professor produzir uma diversidade
de materiais a serem dispostos na sala‐ambiente. O professor A também mencionou a
praticidade de ter recursos de sua área de atuação, no caso a matemática, disponíveis em um
espaço adequado para uso: “regras expostas na parede, os recursos como quadro, réguas,
carteiras, armários”, como se pode observar na figura 1.

Figura 1: Sala‐ambiente de Matemática
Fonte: Arquivo de Cintya Lopes do Rosario

Os entrevistados E e H esclareceram que não existem restrições para utilização de
materiais na sala‐ambiente. Com a mesma opinião, o professor D acrescentou como exemplo a
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inclusão de novas tecnologias, conforme disponibilidade no mercado e condições do estado em
investir em tais recursos, além de mencionar a importância da aula de campo como ferramenta
complementar à sala‐ambiente. Os professores B, C, F, G, I e J revelaram o uso de materiais como
data show, mapas, mídias, jogos educativos, dinâmicas,trabalhos produzidos pelos alunos,
experimentos, com uso predominante de cartazes, conforme se pode visualizar nas figuras 2 e 3.

Figura 2: Sala‐ambiente de Geografia

Figura 3: Sala‐ambiente de Literatura

Fonte: Arquivo de Cintya Lopes do Rosario

No que se refere às desvantagens e vantagens que a sala ambiente pode trazer para o
processo ensino/aprendizagem, o professor “A” ressaltou que o espaço torna‐se mais agradável
tanto para o professor como para o estudante, fato que é ocasionado pela forma como os
materiais se dispõem. Já o Professor “B” relatou a comodidade oferecida pela permanência do
docente em sala de aula, não necessitando deslocar‐se de uma sala a outra para ministrar suas
aulas. No Quadro 2 expõem‐se as vantagens de se utilizar a sala ambiente para o ensino.
Quadro 2 ‐ Vantagens da Sala‐ambiente

PROFESSOR A

PROFESSOR B
PROFESSOR C

PROFESSOR D

“É o que tem, é o que a sala oferece aos estudantes, o material didático, a
exposição do que está nos cartazes, na parede, em matemática
principalmente, símbolos, retas, tudo isso faz com que eles se sintam melhor e
o professor também, uma melhor aula, uma ferramenta a mais a ser
utilizada.”
“O assunto é o mesmo para todas as turmas da mesma série, o estudante
necessita se deslocar para outra sala gastando energia .”
“È que fixa melhor, que o estudante pode estar percebendo o que está
acontecendo a sua volta e quando não estiver fazendo nada pode estar
revisando o que se está trabalhando.”
“As vantagens são com relação ao data show,que fica parado a tarde toda, a
economia de material , tinta de pincel por exemplo, o material que eu ia
escrever cinco vezes no quadro eu escrevo só uma.”
“Primeiro, material concreto que você pode deixar na sua sala, no armário,
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PROFESSOR E

PROFESSOR F
PROFESSOR G
PROFESSOR H
PROFESSOR I
PROFESSOR J

pode expor nas salas para os estudantes, não precisa estar mudando de sala,
você economiza tempo, praticidade bem maior. Outro fato positivo é a
questão do deslocamento dos estudantes.”
“Justamente é como se o estudante entrasse num outro mundo, no mundo do
espanhol, eles vão para o português, entram o mundo do português, na sala
ambiente eles vão se sentir mais interagidos, motivados para a aula.”
“Temos tempo suficiente para desenvolver as atividades propostas e
deixamos os materiais nos armários e paredes.”
“Participação maior por parte dos estudantes, mais tempo para desenvolver
atividades.”
“A organização de materiais didáticos.”
“ Elimina a burocracia em agendar certos equipamentos tecnológicos e/ou
didáticos.”
Fonte: Elaborado pelas autoras

O professor C, destacou a percepção do estudante com relação ao que está a sua volta ,
podendo revisar conteúdos vistos nas aulas nos momentos vagos. Para os professores D, E e G,
há uma economia de material, de energia do professor, e de tempo e uma dinamicidade para o
estudante .Enquanto os professores F e H apresentaram como vantagem a motivação e
participação do estudante para aprender e uma maior interação nas aulas. Já os professores I, e J
relataram que os pontos positivos são a organização dos materias e a facilidade em obter
equipamentos para uso do professor.
Com o conhecimento dos benefícios oferecidos, restava saber se os respondentes
identificavam desvantagens acarretadas pela sala‐ambiente, ponto esse em que destacou‐se nas
falas dos entrevistados A, C, D, E, F, H e J a inexistência de pontos negativos nesse tipo de
ambiente. Excetuando‐se os professores B,G e I que colocaram como desvantagens o tempo para
os estudantes deslocarem‐se de uma sala a outra, e a conservação da sala pelos discentes, e
situações inesperadas que podem atrasar o decorrer das aulas.
Quadro 3 ‐ Percepção dos professores sobre desvantagens da Sala‐ambiente
PROFESSOR A

“Não vejo desvantagem [...] para mim é só vantagem.”

PROFESSOR B

“ O tempo de deslocamento dos estudantes de uma sala a outra.”

PROFESSOR C

“Creio que não há desvantagem.”

PROFESSOR D

“No meu ponto de vista não vejo desvantagem, em referência ao outro
sistema não vejo pontos negativos.”

PROFESSOR E

“Eu ainda não vi nenhuma desvantagem, só vejo vantagem, eu estou
adaptado apesar de estar pouco tempo e vejo que os incentivos são grandes
para outras escolas aderirem a esse tipo de prática pedagógica.”

PROFESSOR F

“Não para mim não existe nenhuma”

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

PROFESSOR G

“Quando acontece um imprevisto [...] , só vamos ver essa determinada
turma com 15 dias, acaba atrasando o conteúdo.”

PROFESSOR H

“Não tem.”

PROFESSOR I

“[...] os alunos precisam respeitar o espaço e garantir a preservação do
mesmo para os demais alunos dos outros turnos.”

PROFESSOR J

“No momento pelo certo tempo e experiência em sala ambiente verifica‐se
que praticamente não há desvantagem e sim o contrário.”
Fonte: Elaborado pelas autoras

Os professores reconhecem a importância das salas‐ambiente no processo ensino/
aprendizagem. Apontam conceitos positivos desse tipo de organização para educação, prova
disso, é a existência de pouquissímas desvantagens, segundo o ponto de vista desses atores,
quando se trabalha nesse espaço.
CONCLUSÃO
O interesse por este estudo surgiu do propósito de se desenhar um projeto de sala‐
ambiente para o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira em turmas da modalidade EJA no
IFRR, como forma de redimensionar seus espaços e introduzir inovações didáticas no fazer
pedagógico que estimulem os estudantes, fazendo‐os reconhecer a importância do domínio de
uma segunda língua em sua formação, transformando a aquisição de conhecimento em
aprendizagens significativas. Para tanto, fazia‐se necessário intensificar a reflexão sobre as
práticas pedagógicas salas‐ambiente e a proposta formativa que se propunha com sua utilização,
sendo imperioso, pois, ouvir professores com experiência em implantação e utilização de salas‐
ambiente.
Ao analisar as falas dos participantes da pesquisa, é possível evidenciar aspectos positivos
para o processo educativo quando a organização do espaço escolar ocorre privilegiando a
utilização de materiais variados, dispostos em um único ambiente, diretamente relacionados aos
objetivos e conteúdos de um componente curricular.
Dentre as vantagens indicadas pelos entrevistados, destaca‐se a praticidade oferecida ao
professor para desenvolvimento de suas aulas, a economia de tempo e de materiais, o contato
direto do estudante com a disciplina, a partir da ilustração específica desta, facilitando a
aprendizagem.
Portanto, as salas‐ambiente são descritas pelos professores como lugar educativo em que,
somando‐se as condições de infraestrutura física à espacial, é possível desenvolver‐se práticas
pedagógicas alicerçadas na interação entre os atores sociais envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem. Na continuidade deste estudo, o foco voltar‐se‐á para a discussão da sala‐
ambiente como espaços de formação profissional e humana, buscando reconhecer nesse sistema
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especificidades que garantam um ensino em sintonia com as demandas socioeconômicas e
culturais da sociedade contemporânea, resultando em aprendizagens significativas.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar as
Medidas de Tendência Central no sentido de interpretar
um conjunto de dados e descrevê‐los como um todo. A
ideia é proporcionar ao aluno a construção de
concepções para a interpretação, organização e análise
dos dados de eventos cotidianos. O desenvolvimento
deste trabalho ocorreu numa escola da rede pública de
São Luís ‐ MA, junto a alunos do 9° ano do Ensino
Fundamental. Inicialmente foi dada uma aula sobre a
temática Aplicação da Educação Estatística no Cotidiano

com esses alunos e, em seguida, aplicada uma atividade
sobre o tema proposto. Após a coleta e análise dos
dados foi verificado que, entre outras percepções
relevantes, a Estatística está presente na resolução das
problemáticas, especificamente das Medidas de
Tendências Central no cotidiano do aluno desde o
Ensino Fundamental.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino Fundamental, Medidas de Tendência Central, Educação Estatística.

STATISTICS EDUCATION : A STUDY OF CENTRAL TENDENCY MEASURES AMONG THE 9th GRADE
STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL
ABSTRACT
This article aims at analyzing the measures of central
tendency towards interpreting a set of data and
describe them as a whole. The idea is to provide
students the construction of conceptions for the
interpretation, organization and analysis of daily
events. The development of this work took place at a
public school in São Luís ‐ MA, among students from
the 9th year of elementary school. Initially a lecture

on the Application of Education Statistics in Everyday
Life theme among these students and then it was
applied to an activity on the proposed topic. After
collecting and analyzing the data it was found that,
among other relevant perceptions, the statistic is
present in solving problems, specifically the Central
Measures Trends in daily student since elementary
school.

KEY‐WORDS: Elementary Education, Measures of Central Tendency, Education Statistics.
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EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA: UM ESTUDO DAS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL COM ALUNOS
DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Introdução
A utilização da Estatística está presente nas mais diversas áreas do conhecimento, como
por exemplo, na Economia, na Comunicação, nas áreas médicas, sociais, governamentais e nas
engenharias. No entanto, o que podemos perceber é que, no âmbito educacional, os conteúdos
relacionados à Estatística ainda são pouco explorados, e, ainda, percebe‐se, no Ensino
Fundamental, uma grande resistência dos professores em ministrar tal conteúdo.
Por ser o Ensino da Estatística um dos problemas nessa etapa da Educação Fundamental,
este trabalho apresenta um estudo acerca das Medidas de Tendência Central com a finalidade de
fazer com que o aluno seja capaz de construir concepções para interpretar, organizar e analisar
os dados que aparecem frequentemente em seu dia a dia.
Entendida como um fator de relevância social na construção da cidadania dos alunos, com
temas relacionados à saúde, meio ambiente, violência urbana, desigualdades sociais, esporte,
entre outros, priorizamos, nesse trabalho, o estudo das Medidas de Tendência Central no que diz
respeito à importância desta na interpretação de um conjunto de dados no sentido de descrevê‐
lo como um todo. Nesse sentido, é fortemente constatado que o estudo da Educação Estatística
tem como grande competência a contextualização sociocultural, de forma a permite ao
estudante realizar uma leitura consciente e crítica das questões do cotidiano e dos problemas de
nossa sociedade, podendo, dessa forma, intervir e propor soluções para problemas diversos.
A pesquisa encontra‐se organizada em três seções principais. Iniciamos discorrendo sobre
a Educação Estatística no Ensino Fundamental, seguida do Contexto e da Metodologia de
Pesquisa, logo após, na terceira seção intitulada “Apresentação e Análises dos Dados”,
apresentamos nossas análises e discussões. E finalizamos com as Considerações Finais e as
Referências.
Educação Estatística no Ensino Fundamental
O trabalho com a Educação Estatística no Ensino Fundamental trata, especialmente, em
analisar a habilidade do aluno de interpretar, criticar e avaliar informações estatísticas, discutir e
comunicar a informação compreendendo o seu significado. Nesse sentido, fala‐se de Pensamento
Estatístico, ou Estocástico, sendo, portanto, relevante um ponderar acerca de três competências:
a literacia (letramento) estatística, que vem a ser a interpretação da informação apresentada; o
raciocínio estatístico, que é o manuseio coerente com as ferramentas e conceitos estatísticos; e o
pensamento estatístico, que corresponde à compreensão macro do problema a ser analisado. É
nesse sentido, que Campos; Wodewotzi; Jacobini (2011, p. 17) nos dizem que, sem essas
competências, “não seria possível aprender (ou apreender) os conceitos fundamentais dessa
disciplina”.
Ainda, segundo os autores, “uma forma eficiente de propiciar o desenvolvimento das três
competências apresentadas, e, ainda, perseguir as metas de ensino de Estatística, trabalhando na
linha do aprender fazendo, é desenvolver projetos com os alunos”. Contribuindo, ainda, com a
afirmativa de que, “no contexto da modelagem matemática, esse tipo de trabalho pode ser
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bastante eficiente e costuma apresentar resultados satisfatórios quando é apropriadamente
planejado” (CAMPOS; WODEWOTZI; JACOBINI, 2011, p. 20).
Nessa perspectiva, Perrenoud (2000, p. 19) nos ensina que “a competência é a faculdade
de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc) para
solucionar, com pertinência e eficácia, uma série de situações”.
Dessa forma, percebe‐se na Educação Estatística uma oportunidade de fazer com que
nossos alunos possam despertar o senso crítico e reflexivo no tange às mais diversas áreas do
conhecimento.
Ainda com relação à Educação Estatística, Silva (2007) aponta que
(...) o nível do letramento estatístico é dependente do raciocínio e pensamento
estatístico. Por outro lado, à medida que o nível de letramento estatístico
aumenta, o raciocínio e o pensamento estatístico tornam‐se mais apurados. (...)
À Medida que um indivíduo apresenta um raciocínio estatístico mais avançado,
pode desenvolver também o pensamento estatístico. Do mesmo modo,
desenvolvendo o pensamento estatístico pode elevar seu raciocínio estatístico a
um nível mais avançado (SILVA, 2007, p. 36).

Contudo, os conteúdos de Estatística possibilitam o desenvolvimento de formas
específicas de pensamento e raciocínio (BRASIL, 1998), em que o aluno é provocado a resolver
situações coletando, organizando e apresentando dados, além de interpretar amostras e
resultados, também é responsável por noticiar esses resultados por meio da linguagem
estatística.
Nesse sentido, a Educação Estatística visa envolver procedimentos impregnados pelo
espírito de investigação e exploração através do qual uma conclusão leva a novas questões de
investigação, gerando assim um ciclo. Campos; Wodewotzi; Jacobini (2011, p. 21) relatam: “são
muitos os desafios da Educação Estatística, o crescente número de pesquisas nessa área nos
mostra a existência de diversas correntes de pensamentos, e as abordagens trazem diversos
focos de enfrentamento das problemáticas pedagógicas dessa disciplina.”
Assim, os PCN de Matemática do Ensino Fundamental afirmam que, no trabalho em sala
de aula,
A finalidade é fazer com que o aluno venha a construir procedimentos para
coletar, organizar, comunicar dados, utilizando, gráficos e representações que
apareçam frequentemente em seu dia a dia. Além disso, calcular medidas
estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de fornecer novos
elementos para interpretar dados estatísticos” (BRASIL, 1998, p. 52).

No entanto, segundo Lopes (2010), inserir a Estatística nas aulas de Matemática é um
desafio. Segundo a autora, essa inserção, se faz emergente quanto à necessidade de se investir
em pesquisas sobre o ensino da Estatística na Educação Básica.
Contexto e Metodologia da Pesquisa
A presente pesquisa foi realizada com 36 alunos, do 9º ano do Ensino Fundamental, de
uma escola pública municipal, na cidade de São Luís ‐ MA e faz parte de uma pesquisa maior,
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realizada pelo autor principal, deste artigo, para conclusão do Curso de Especialização em
Educação Estatística.
Particularmente, para este estudo, optamos por um método misto de pesquisa, ou seja,
por uma integração de duas abordagens metodológicas que reuni e analisa dados qualitativos e
quantitativos em um único estudo. Esta forma de desenvolver pesquisa auxilia os pesquisadores
a conferir, validar e aumentar a confiabilidade nos resultados obtidos na pesquisa (CRESWELL,
2010). Da mesma forma, com base em Goldenberg (2007), os pesquisadores foram os principais
instrumentos, organizando e conduzindo as atividades, voltando sua atenção para os processos
utilizados pelos participantes nas resoluções das atividades desenvolvidas e não apenas para os
resultados.
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram um questionário misto, com
perguntas fechadas e abertas, e as atividades de estudo das Medidas de Tendências Central
envolvendo média, moda e mediana, desenvolvidas em sala de aula com os alunos.
A dinâmica metodológica aplicada ocorreu em quatro dias para o desenvolvimento das
referidas atividades e à organização da turma em equipes com 4 e 5 alunos, isto é, 4 grupos com
5 alunos e 4 grupos com 4 alunos, totalizando assim, 8 grupos. As atividades foram desenvolvidas
com o uso da calculadora, no entanto, vale ressaltar que o objetivo não era o domínio no
desenvolvimento dos cálculos, mas sim a compreensão do cálculo e das relações envolvidas.
Além disso, a utilização da calculadora pode propiciar a atenção maior do aluno ao foco do
problema estatístico. As respostas obtidas permitiram a elaboração de análises de natureza
quantitativa e qualitativa, as quais serão apresentadas a seguir.
Apresentação e Análise dos Dados
Para o desenvolvimento da pesquisa foram propostas quatro atividades abordando os
conceitos e procedimentos necessários para a resolução das mesmas. Essas atividades foram
compostas por três opções para resolução, em que cada uma trata das Medidas de Tendência
Central. Para este artigo analisaremos uma das atividades sugeridas. Sendo esta apresentada
abaixo:
As notas dos alunos, na disciplina de Matemática, estão organizadas no agrupamento abaixo:
6,0 7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,5 9,5 6,0 4,0 3,0 4,5 5,5 9,0 4,0 7,0 7,0 4,0
4,0 4,0 8,5 5,0 4,0 8,0 3,0 3,0 9,0 6,0 10,0 9,0 7,0 8,5 4,0 5,5 10,0 5,0
Sendo assim, encontre:
a) a nota média.
b) a nota mediana.
c) a nota modal.
Fonte: Elaboração dos autores
Essa atividade se faz presente em todos os bimestres na vida escolar dos alunos. Porém,
ao propor tal discussão foi esclarecido que o intuito não era verificar se aluno A ou B estava com
a nota “boa” ou “ruim”, mas fazer uma análise do rendimento escolar, em Matemática, de um
conjunto de alunos representados pelas notas acima, pois as Medidas de Tendência Central se
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dedicam a representar uma interpretação de um conjunto de dados, descrevendo‐o como um
todo.
Durante o desenvolvimento dessa atividade, os alunos, com o auxílio dos professores
pesquisadores, fizeram uso da calculadora, pois acreditamos nas contribuições que esse tipo de
recurso tecnológico poderá trazer aos nossos alunos, tais como: estimar mentalmente os
resultados e aprender a dominar os diversos tipos de estratégias do cálculo, reconhecendo o
momento oportuno para uso desse recurso, também, como um controle e verificação dos
resultados; porém, para análises, levaremos em consideração a interpretação dos resultados
obtidos.
Com fundamento no que havíamos solicitado na atividade, iniciamos pelo cálculo da
média aritmética, devido já ser familiar para eles. No entanto, durante a resolução das atividades
muitas foram as opiniões emitidas por eles. Cada um desenvolvia da sua forma, mas a ideia
principal de que a média aritmética era a nota média da turma foi reforçada a todo o momento.
Como relata um dos grupos (que para resguardar a identidade dos alunos serão
identificados por Grupo A, B, C, ...), quando questionados acerca da percepção das Medidas de
Tendência Central em sua vida, ele discorre o seguinte:

Figura 1: Resposta apresentada pelo Grupo A
Assim sendo, compreendemos que o grupo A, em destaque, consegue identificar
exemplos práticos de média e moda, entretanto, não conseguem perceber aplicações práticas de
mediana no seu cotidiano, mesmo que de forma intuitiva e ainda sem um conceito formalizado.
Para a análise/discussão da primeira atividade, segue o registro de um dos grupos.

Figura 2: Solução do GRUPO B referente ao cálculo da Média
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Para o desenvolvimento demonstrado da resolução (figura 2), os alunos procederam da
seguinte forma: Somaram todas as notas obtidas e dividiram pela quantidade delas. Não
obtiveram um resultado inteiro, sendo, aproximadamente, a média igual a seis. Com base nesse
resultado trabalhamos a ideia de arredondamento, também com o uso da calculadora. O
procedimento, apesar de elementar, ainda causou algumas discussões devido o fato de serem
dados decimais, refletindo a real dificuldade que os alunos possuem para compreender tais
objetos de estudo. Baseado nos resultados obtidos, fizemos a tabulação e a construção do gráfico
a seguir (figura 3), que retrata a evolução do desenvolvimento dessa atividade no que diz
respeito ao cálculo da média aritmética.

Figura 3: Representação Gráfica dos grupos referente aos acertos, erros e
sem resposta da solução para o cálculo da Média
Dessa forma, observa‐se, com base na representação gráfica, com relação ao cálculo da
média aritmética o percentual de “acertos” em 50% dos grupos envolvidos nessa atividade,
revelando‐se, portanto, satisfatório. Não podemos deixar de observar o percentual dos “erros” e
aquele do “sem respostas”. Tais dados se tornam índices de uma representação da compreensão
da temática proposta. A seguir, são apresentados os cálculos referentes ao assunto da mediana e
da moda. Abaixo está a reprodução da solução do grupo A.

Figura 4: Solução do GRUPO A para o Cálculo da Mediana
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Observamos, com relação ao desenvolvimento para a obtenção da mediana que o grupo
A fez a organização de forma crescente dos dados (rol das notas) de modo a buscar a mediana
solicitada, porém não foi registrada a finalização desse desenvolvimento.
Assim, ficamos surpreendidos com o resultado dessa atividade. O grande percentual de
grupos (63%) não respondeu à proposta obtendo‐se assim um índice relevante de questões “sem
resposta”. E apenas 12% dos grupos conseguiram resolver corretamente à atividade proposta.

Figura 5: Representação Gráfica dos grupos referente aos acertos, erros e sem resposta
da solução para o cálculo da Mediana
Vários foram os questionamentos, feitos por nós, acerca desse altivo percentual de “sem
resposta”. O fato de serem dados decimais com uma grande quantidade de números para os
alunos pode ter sido o motivador desse resultado. E tal argumentação se ratifica na fala de um
dos grupos, abaixo representada, quando questionados acerca do desenvolvimento das
atividades.

Figura 6: Resposta apresentada pelo GRUPO C
Podemos perceber, na resposta apresentada pelo grupo C, uma fragilidade ao se
defrontar com uma atividade que requer um pouco mais de concentração e dedicação para o seu
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desenvolvimento. Dessa forma, conjecturamos, ainda, sobre a imaturidade no que diz respeito à
organização para desenvolver uma determinada tarefa.
Finalizando as nossas análises, apresentamos o cálculo da moda. Aqui também, foi
solicitado que o classificassem com o tipo específico de moda (unimodal, bimodal ou polimodal).
Segue o registro do desenvolvimento dessa atividade.

Figura 7: Solução do GRUPO D para o cálculo da Moda
Observamos que, no desenvolvimento desse item, o grupo selecionou todas as notas que
estavam sendo repetidas e dessa forma classificou a moda como polimodal. De fato, o
procedimento aqui realizado não está no todo incorreto, pois moda é a valor do escore mais
frequente. Porém, o grupo não se atentou a observar o escore “mais frequente”, sendo este,
portanto, o valor da moda e sua classificação em unimodal.
Abaixo está representado o gráfico (figura 8) que nos retrata o resultado do
desenvolvimento dessa atividade.

Figura 8: Representação Gráfica dos grupos referente aos acertos, erros e sem resposta
da solução para o cálculo da Moda
Percebemos, com base nesse gráfico, uma “leve” aproximação entre os “acertos” e as
“sem respostas”. A ideia de moda compreendida pelos nossos alunos remetia ao uso comum das
coisas e roupas na sociedade, o que não está incorreta, porém, a expressão “moda” associada ao
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ensino, aqui em especial à estatística, se fez pela primeira vez durante as microaulas. Assim
sendo, conjecturamos ser esse o motivo desse resultado.
Considerações Finais
Com fundamento nesta pesquisa percebemos que há muitas barreiras que ainda
persistem no que diz respeito à Educação Estatística, tais como o reconhecimento desse
componente curricular como colaborador na formação de cidadãos críticos e reflexivos no que
tange aos assuntos globais. E isso nos faz refletir na evolução desse componente curricular no
Ensino Fundamental, que serve como base para o desenvolvimento dos alunos, para que sejam
capazes de analisar informações resultantes do próprio cotidiano, sendo capazes de interpretar
dados e conjecturar hipóteses a partir das análises desses dados.
Um fator positivo foi a utilização da calculadora durante as explanações. O uso dos
recursos tecnológicos, quando utilizados de forma pertinente, favorecerá o crescimento
intelectual, servindo, ainda, de suporte para a construção do conhecimento. Não podemos, pois,
fugir da era tecnológica na qual nos encontramos.
A metodologia proposta, apesar de elementar, tornou‐se relevante para o processo de
construção do ensino da aprendizagem desse conteúdo dentro do componente curricular ‐
Matemática, pois, foi percebido um despertar para a importância da Estatística Elementar e sua
presença no dia a dia. Com base nos resultados, podemos concluir que os alunos estão
incipientes no que diz respeito à reflexão e análise crítica, estando, portanto, alheios aos
assuntos cotidianos e imaturos no que tange ao processo de organizar informações.
A pesquisa em Educação Estatística representa um desafio, pois é necessário que seja
conduzida de forma significativa e interessante junto aos alunos, abrindo novas possibilidades,
como a de levá‐los a perceber que a Estatística está totalmente ligada aos assuntos sociais e
também ao exercício da cidadania.
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RESUMO
O presente artigo é resultado preliminar de uma
pesquisa
intitulada,
“A
CONSTRUÇÃO
DA
PROFISSIONALIDADE DOCENTE NOS CURSOS DE
LICENCIATURA DO IFBA‐VALENÇA”. Neste texto
trazemos as primeiras análises produzidas a partir das

entrevistas realizadas com os licenciandos dos cursos de
matemática e computação deste campus. O resultado
das entrevistas é apresentado no formato de gráficos.
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A PRELIMINARY ANALYSIS ON THE UNDERGRADUATE TEACHING COURSES IN THE IFBA –
VALENÇA CAMPUS (BA)
ABSTRACT
This article is a preliminary result of a research entitled,
“THE
CONSTRUCTION
OF
PROFESSIONAL
UNDERGRADUATE TEACHING COURSES IN IFBA ‐
VALENÇA CAMPUS”. In this paper we bring the first
analysis based on interviews with undergraduate

students of mathematics and computing courses in this
campus. The result of the interviews is presented in a
graphical format.
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UMA ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE A LICENCIATURA NO IFBA – CAMPUS VALENÇA (BA)

INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado preliminar de uma pesquisa1 que objetiva analisar o processo de
construção da profissionalidade docente nos cursos de licenciatura do IFBA‐ campus Valença
(BA). Neste texto, trazemos as primeiras análises produzidas a partir das entrevistas realizadas
com os licenciandos dos cursos de matemática e computação deste campus.
A importância desta pesquisa no âmbito do IFBA se dá pela necessidade de criar melhores
condições para consolidação dos cursos de licenciatura no Instituto. Diferente das universidades,
que possuem uma maior trajetória na oferta deste tipo de formação profissional e que, através
do tripé ensino‐pesquisa‐extensão, busca sempre criar fóruns para debater, refletir e aprimorar
essas ações, os institutos federais de ensino trazem acúmulos semelhantes, porém, em outras
áreas: na educação tecnológica e profissionalizante. É provável, portanto, que tais referências
possam incidir sobre o processo de formação inicial dos futuros docentes.
A história do IFBA é de contínua qualificação na tarefa de formação para o trabalho, a qual gera
um saber da experiência. Na citação abaixo, trazemos a explicação desse conceito:
Pode‐se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes utilizados, adquiridos e
necessários no âmbito da prática docente e que não provem das instituições nem de
formação dos currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas
ou teorias. São saberes práticos (...) e formam um conjunto de representações a partir
das quais os professores se interpretam, se compreendem e orientam sua profissão e
sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. (TARDIF, 2002, p.49)

Nesta perspectiva, são muitos os docentes, bacharéis em sua formação inicial, que
desenvolveram saberes experienciais, de forma consciente (ou não) e cuja possibilidade de
disponibilizá‐los em espaços de interação discursiva ficou a mercê das condições e interesses
existentes e/ou individuais.
No campus Valença, tal situação se reflete de forma mais acentuada no curso de Licenciatura em
Computação, no qual nenhum dos docentes da área específica de computação é licenciado,
alguns são pós‐graduados lato sensu, em educação. Importa dizer também que a maioria desses
profissionais já lecionam, há vários anos, ou seja, talvez eles se aproximem da elaboração
conceitual, exposta acima, de que são profissionais detentores de “saberes experienciais”.
Quanto ao curso de licenciatura em matemática, embora a maioria dos docentes seja composta
por licenciados, portanto detentores de outros saberes específicos da natureza da sua formação
(saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação), os saberes
1

A pesquisa tem financiamento do IFBA, em convênio com FAPESB e traz como titulo: “A CONSTRUÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA DO IFBA-VALENÇA”.
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experienciais adquirem certa objetividade em sua relação crítica com os demais saberes. A
prática cotidiana da profissão lhes permite a avaliação dos outros saberes, através da sua
retradução, em função das condições limitadoras de experiência. Assim, as incorporam à sua
pratica, retraduzindo‐as em categorias de seu próprio discurso (TARDIF, 2002, p53).
Diante do exposto e com base nos dados analisados, buscamos responder a seguinte questão:
Quais os efeitos que a formação inicial do IFBA tem promovido aos licenciandos(as) dos cursos de
computação e matemática do campus Valença?
METODOLOGIA UTILIZADA

Nesta etapa da pesquisa foram aplicadas entrevistas com os discentes das Licenciaturas em
Matemática e Computação do IFBA – Campus Valença. Para tanto, utilizou‐se um questionário
com catorze (14) questões, das quais onze (11) de múltipla escolha e três (3) abertas, mas com
número de palavras limitado2. Com os dados foram criadas tabelas e gráficos. Esses dados foram
associados e também vistos, isoladamente. Todos os tipos de composição de gráficos, criadas
com os dados coletados, objetivaram responder a questão inicial desta pesquisa.
Para a definição da amostragem utilizada para tratamento dos dados, fizemos, inicialmente, o
levantamento da quantidade total de discentes, no semestre 2013.2. Segundo os dados
disponibilizados pelo Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) do campus, são cento e vinte
quatro (124) matriculados no curso de Licenciatura em Matemática e cento e dezesseis (116)
matriculados no curso de Licenciatura em Computação. A distribuição dos estudantes, por
semestre, pode ser vista na tabela abaixo:
Tabela 01: Quantidade de estudantes matriculados em 2013.2 no IFBA – Campus Valença.
ANO DE INGRESSO

SEMESTRE

LIC. COMPUTAÇÃO

LIC. MATEMÁTICA

2010.2

7º

18

16

2011.1

6º

14

11

2011.2

5º

14

19

2012.1

4º

11

14

2

O questionário foi enviado aos estudantes via link, do Google‐docs. Esta ferramenta permite estabelecer um
número limitado de caracteres para que os documentos nele criados, possam ser preenchidos por terceiros. Para
acesso ao questionário
ver:https://docs.google.com/forms/d/1EXTpKAt4Ds7ebtOxe0jLVNmsetxwyIYSPfM_nYmTS68/closedform
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2012.2

3º

22

24

2013.2

1º

37

40

116

124

Total

Fonte: GRA‐superior do IFBA‐campus Valença.
O fato de não haver estudantes matriculados no 2º semestre, tanto na Licenciatura em
Matemática quanto na Licenciatura em Computação, deve‐se a não ocorrer ingressos na
instituição, no semestre 2013.1. Os motivos foram definidos pela direção dos cursos e não nos foi
apresentado.
Diante dos dados acima, definimos que seria 20% do quantitativo de cada semestre3, a base para
amostragem das respostas dos questionários analisados. Assim, nos pautamos nos seguintes
números para as amostras:
Tabela 02: Número de amostras de respostas dos questionários analisados em cada curso.
Semestre

Lic. Matemática

Lic. computação

7º

3

4

6º

2

3

5º

4

3

4º

3

2

3º

5

5

1º

8

7

Fonte: Pesquisa realizada no IFBA campus Valença(BA)

ANÁLISE PARCIAL DOS DADOS
São muitas as possibilidades de interpretação dos dados. Contudo, pelas limitações deste artigo,
estamos trazendo algumas considerações com quais podemos fazer um maior aprofundamento.
É significativa a quantidade de estudantes que pretende ser professor. Segundo o questionário
aplicado, são 64% dos licenciandos(as) em matemática (Fig. 01) e 50% dos licenciandos(as) em
computação (Fig. 02) que desejam seguir essa profissão. O maior número em matemática pode
ser explicado pela certeza quanto ao lugar para atuar no mercado de trabalho, haja vista que a
condição de professor de computação, ainda não é uma obrigatoriedade legal. Embora, em
3

A escolha deste percentual de amostragem baseou‐se no censo demográfico do IBGE de 1991 ao ano 2000, nos
quais a fração amostral adotada foi de 20% para populações até 15.000 habitantes e 10% para demais municípios.
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muitas instituições, sobretudo as redes particulares de ensino, a cadeira de professor de
computação já seja algo comum. Nos cursos integrados do IFBA, quase todos possuem a
computação como componente disciplinar, a qual integra a parte diversificada do currículo.
Podemos, entretanto, analisar por outra perspectiva e considerar que o fato de não existir ainda
uma obrigatoriedade legal deva ser um elemento desmotivador para o licenciando em
computação. Porém, mesmo sabendo desta situação, ainda assim 50% destes licenciandos
expressam interesse em seguir nesta área de atuação. A que se deve então fato? É possível
imaginar que o próprio IFBA seja um horizonte almejado como lugar para trabalho por estes
alunos(as). Nesse caso, fica difícil dizer que fatores sejam determinantes para tal constatação,
mas com certeza estão relacionados ao que está sendo oferecido pela instituição e que estudos
posteriores precisam aferir.

Figura 01: Gráfico com a resposta dos licenciandos em matemática à questão.

Figura 02: Gráfico com a resposta dos licenciandos em computação à questão.
Os próximos gráficos são também sobre a questão do interesse em ser professor, só que
registram, separadamente, o quantitativo de respostas “SIM”, “NÃO” e “TALVEZ”, e foi acrescido
de mais uma informação: as respostas dadas pelos licenciandos, por semestre. A primeira
observação a ser feita é que no gráfico da resposta “SIM” (Fig. 03) ocorre variação nas respostas,
diferente dos outros dois gráficos citados. A menor porcentagem de “SIM”, aparece entre os
licenciandos(as) de matemática do 1º semestre e a maior entre os licenciandos(as) do 7º do
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mesmo curso; na Lic. em Computação, a menor porcentagem é também entre os
licenciandos(as) do 1º semestre (62,5%) enquanto há totalidade entre os licenciandos(as) do 6º
semestre (100%).

Figura 03: Gráfico com respostas “SIM”, dos licenciandos dos dois cursos, por semestre.
Entretanto, no gráfico da resposta “NÃO” (Fig. 04) há três semestres nos quais a resposta é 0%
(no 4º, 6º e 7º semestres). Enquanto, no gráfico de resposta “TALVEZ” (Fig.05), no 3º semestre
encontramos 0%, para os dois cursos. Tem ainda 0% de resposta “TALVEZ”, no 6º semestre, entre
os licenciandos de computação, contra 33,33% da mesma resposta entre os licenciandos de
matemática do mesmo semestre.

Figura 04: Gráfico com resposta “NÃO”, dos licenciandos dos dois cursos, por semestre.

Figura 05: Gráfico com resposta “TALVEZ”, dos licenciandos dos dois cursos, por semestre.
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Ora, é possível que os componentes curriculares, vistos nos semestres em que não existem
respostas negativas a questão da nossa pesquisa, sejam a causa para estas informações. Por
exemplo, no 4º semestre da Lic. em Matemática, eles vêem Metodologia e Pratica de Ensino I e
Avaliação da Aprendizagem, que estão associadas ao Núcleo de Formação Pedagógica (NFP) do
projeto do curso4. Ou seja, componentes que oportunizam o contato com a experiência escolar,
através de pesquisas de campo, observações, entrevistas com professores, micro‐aulas,
desenvolvimento e aplicação de experimentos pedagógicos. Situações, portanto, que costumam
ser mais motivadoras no processo ensino‐aprendizagem, pois implicam na participação dos
estudantes, desafiando‐os a estar para além da passividade de assistir, mas também criar e
produzir. Sobre isso, Cunha (1989) percebe algo semelhante em sua pesquisa:
Alguns professores ressaltaram que possuem alguma dificuldade em fazer os alunos
agirem. Segundo eles, a prática escolar é a principal responsável pelo comportamento
passivo dos alunos. (....) Um professor diz que, como alternativa, inicia “fazendo junto”
com os alunos. Com isto procura recuperar a segurança deles no fazer. (...) Outro lembra
que a pratica escolar, na sua maior parte, tem sido a que valoriza a passividade, a
obediência e a memória. (p.96)

Compreendo a passividade, a obediência e a memorização, ditas acima, como relacionadas a
práticas pedagógicas que se restringem à leitura, discussão e abstração de artigos e livros
científicos ou mesmo à exposição, demonstração e repetição de cálculos e programas. Ora, não
considero a realização de tais atividades como não sendo necessárias, tampouco é nosso objetivo
aqui fazer a qualificação sobre os tipos pedagógicos de práticas utilizadas pelos docentes. Mas,
para responder a questão, inicialmente colocada, que é saber sobre os efeitos que a formação
inicial tem promovido nos licenciandos, nos cabe tomar estas práticas como referencial que
incide sobre a opinião dos licenciandos.
CONCLUSÃO NÃO: PROXIMOS PASSOS
As análises apresentadas indicam que novas investigações precisam ser realizadas, sobretudo
numa instituição que inicia nesse tipo de formação profissional. Os dados apontam que, em
algum lugar, existem pontos positivos que podem ser intensificados e melhorados. Esses dados
podem também estar mascarando práticas equivocadas, devido as condições e os procedimentos
metodológicos adotados para realização da pesquisa e que não foram testados para saber se
seriam os mais adequados. Só o tempo irá responder!

4

Núcleo de Formação Pedagógica (NFP): busca desenvolver competências educativas necessárias à formação do
professor de matemática, objetivando fundamentar a sua prática pedagógica com um referencial teórico‐prático,
voltado para o contexto social, contexto escolar e contexto da aula.
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RESUMO
Este artigo aborda a importância da gestão
democrática nos sistemas de ensino público, ressaltando
também o papel do gestor numa perspectiva de
transformação social, como um profissional que busca
coletivamente soluções para a melhoria da escola em
todas as dimensões. Pretende‐se ainda conhecer as
implicações que viabilizam a efetivação de uma gestão
democrática, com ênfase no trabalho coletivo da escola
e os diversos mecanismos de participação na Unidade
Escolar Municipal Maria Alice Machado. Esta pesquisa é
classificada como bibliográfica, explicativa e descritiva,

onde abordou‐se as diversas relações da obra literária e
analisou‐se em profundidade os dados construídos.
Foram aplicados questionários fechados com todos os
sujeitos que fazem parte da comunidade escolar, que vai
desde o vigilante ate a família dos alunos. É possível
concluir que a instituição faz uma gestão democrática,
pois sempre busca interagir com os diversos segmentos
da escola, valorizando a participação coletiva e cidadã de
cada ente.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Gestão democrática, Mecanismos de participação.

DEMOCRATIC MANAGEMENT: school community participation in the management process of
the Municipal School Unit Mary Alice Machado
ABSTRACT
This article discusses the importance of
democratic management in public education systems
also highlighting the role of managers in a perspective of
social transformation as a professional who collectively
seek solutions to school improvement in all dimensions.
The aim is also to know the legal implications that
enable the realization of a democratic administration,
with emphasis on collective work of the school and the
various mechanisms of participation in the Municipal
School Unit Mary Alice Machado. This research is
classified as literature, descriptive and explanatory,

where he addressed the various relationships of the
literary work is analyzed in depth information and data
built. Questionnaires closed to all persons who are part
of the school community, from the guard until it is
applied to the family of the students. It is possible to
conclude that the institution makes a democratic, since
it always seeks to interact with different segments of the
school, valuing the collective participation and
citizenship of each one.

KEY‐WORDS: Education, Democratic management, Participation mechanisms.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: Participação da comunidade escolar nos processos de gestão da
Unidade Escolar Municipal Maria Alice Machado
1 INTRODUÇÃO
As práticas de gestão, ao longo de algumas décadas, foram caracterizadas como
fundamentalmente autoritárias, as pessoas não tinham direito de opinar sobre a forma como os
trabalhos eram conduzidos, ou seja, apenas cumpriam o que era determinado pelo administrador
no contexto da pedagogia tecnicista. Todavia, essa situação tem apresentado sinais de mudança
com a mobilização dos trabalhadores em educação em conjunto com a comunidade local,
organizações, instituições e educadores progressistas.
Neste momento, é importante ressaltar que o problema sugere momentos de reflexão
acerca do trabalho desenvolvido na escola, portanto, é importante compreender que dele
decorre a necessidade de uma reflexão acerca da organização e gestão escolar para compreensão
das diretrizes do trabalho pedagógico e administrativo.
A prática de gestão democrática no sistema de ensino público constitui‐se de grande
relevância porque permite refletir como esse tipo de gestão possibilita o exercício da cidadania,
no sentido de buscar soluções e alternativas que permitam a superação de problemas, pois a
gestão educacional corresponde à uma área de atuação responsável por estabelecer, direcionar,
mobilizar, subsidiar e dinamizar a gestão de uma unidade escolar.
Dourado (2006, p.25) também afirma que “a democratização da escola implica repensar
em sua organização e gestão, por meio do redimensionamento das formas e de outros
mecanismos de participação”.
Nessa direção, é fundamental a compreensão de que a construção da gestão escolar
democrática é sempre processual. Onde os pais, funcionários, estudantes, professores, equipe
gestora e comunidade local são atores chaves.
Esse tipo de gestão se enquadra no entendimento de que o alcance das metas e dos
objetivos educacionais, em seu sentido amplo, depende da energia dinâmica das relações
interpessoais que ocorrem no cenário da organização escolar. Conforme indicado por Marques
(1987, p. 69), “a participação de todos, nos diferentes níveis de decisão e nas sucessivas faces de
atividades, é essencial para assegurar o eficiente desempenho da organização”.
O espaço do trabalho coletivo na escola é fundamental para que haja a mudança em todos
os setores. A partir da participação coletiva as pessoas assumem responsabilidades, buscando o
direito para que este seja assegurado, fortalece a escola como instituição e contribui para a
redução das desigualdades sociais, culturais e étnicas.
Conforme Dellors (1998, p. 120) “é a partir dessa gestão participativa que a escola poderá
evidenciar os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
conviver e aprender a ser”.
O gestor e toda sua equipe precisa emergir para superar aspectos que precisam de
orientação, liderança clara e competente, exercida a partir de princípios educacionais
democráticos e participativos. Essa superação se reflete pela adoção de mecanismos e métodos
estratégicos que inspirem e mobilizem a competência da comunidade escolar.

Pois, só é possível haver gestão democrática com participação coletiva. Esses dois fatores
conjugados contribuem para o ensino de qualidade, orientado para que todos os alunos
aprendam de fato, dentro de um ambiente escolar onde haja diálogo, confiança, respeito, ética,
profissionalismo, espírito e trabalho de equipe.
Com a contribuição de Demo (2013) é possível notar que processos participativos
precisam ser construídos socialmente para contrapor as forças reacionárias e contrárias à
instalação de processos democráticos, portanto, mecanismos de participação não são algo natural
e sim uma construção social coletiva, no conjunto de forças e interesses os mais diversos
possíveis.
A possibilidade da construção de práticas de gestão na escola, voltadas para a
transformação social, reside na soma de ensino e participação cidadã. Desse modo, a gestão
escolar é a mediação entre os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos existentes
na instituição escolar.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Esta é uma pesquisa bibliográfica, explicativa e descritiva por ter abordado as diversas
relações da obra literária, dos questionários, análise em profundidade dos dados construídos e a
consulta a diversas fontes bibliográficas (PRODANOV; FREITAS, 2013). Foram aplicados
questionários fechados com os sujeitos da pesquisa, abordando aspectos como percepção dos
sujeitos sobre a gestão democrática, integração de todas as partes envolvidas no processo
educacional, relacionamento escola‐família, dentre outros.
Os sujeitos da pesquisa foram os 27 professores, 05 administrativos, 09 auxiliares de
serviço geral, 03 supervisoras pedagógicas, 02 vigilantes, 01 diretora, 01 vice‐ diretora, 50 alunos
e 10 pais.
A instituição de ensino selecionada para essa pesquisa foi a Unidade Escolar Maria Alice
Machado, escola de ensino fundamental, localizada no Bairro São Francisco, S/N, na cidade de
Codó no estado do Maranhão. A escola possui uma infraestrutura física boa e uma área bastante
ampla e arborizada.
Em relação à matrícula, a escola tem, aproximadamente, 800 (oitocentos) alunos
matriculados nos três turnos. Sendo que a maior proporção de matrícula é para o turno matutino
e vespertino. Quase a totalidade dos alunos matriculados é dos arredores da escola, com raras
exceções a escola recebe alunos de outros bairros.
Durante a pesquisa foi aplicada uma abordagem qualitativa para análise dos dados
construídos/coletados por considerar que o estudo de uma obra literária não pode se prender a
resumos estatísticos, ao contrário, faz‐se necessário captar as subjetividades, sentimentos, ler
entrelinhas, compreender tipos e contextualizar as reflexões dos personagens (KAUARK;
MANHÃES; MEDEIROS, 2010).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização da pesquisa sentimos um clima de colaboração por parte de todos na
escola, nesse sentido, o trabalho foi facilitado. A direção, os professores e os alunos responderam
prontamente aos questionários.

3.1 A Percepção da Direção
A gestora enfatizou que busca a todo o momento desenvolver ações de forma integrada
com os segmentos existentes: alunos, funcionários e os pais. Segundo relato da gestora existe um
trabalho sistematicamente a aprendizagem dos alunos, bem como o conselho da escola que
também é atuante e participativo nas decisões, colaborando na busca de intensificar os trabalhos.
Com relação ao sistema avaliativo considera que a avaliação e um processo democrático
que há necessidade de se avaliar a escola como um todo.
Sobre os mecanismos de participação relatou que os conselhos escolares são atuantes e
com isso viabiliza as atividades propostas na escola, cabe ressaltar que este conselho escolar
constitui um dos mais importantes mecanismos de democratização da gestão de uma escola.
Sobre esse aspecto Abadia (2001, p.18) esclarece:
(...) de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos,
administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos com a
finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e
local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos num processo de aprender,
inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar.

3.2 A Percepção dos Professores
De acordo com a pesquisa realizada constatou‐se que 60% do corpo docente tem o curso
superior e 40% deste tem apenas o magistério. Quanto ao tempo de experiência, a maioria tem
mais de vinte anos de profissão, considera‐se relevante para a melhoria destes nas ações
realizadas pela escola. Em relação ao tipo de gestão frequente na escola, 65% revelaram que
observa como sendo democrática, pois os mesmos participam das atividades propostas e ainda
este percentual afirmou que a escola promove a interação desta com a comunidade, assim
fortalecendo a integração.
Quanto ao questionamento sobre a atuação da direção, 70% responderam que a gestora é
atuante e dinamizadora, correspondendo com as expectativas dos segmentos que compõem a
escola.
Vale enfatizar que quando se questionou sobre os projetos desenvolvidos pela escola 80%
afirmaram que gostam muito de trabalhar com essa metodologia, porque facilita a participação e
a integração dos alunos, bem como a presença dos pais que frequentam a escola para
acompanhar as atividades dos seus filhos.
Sobre a participação dos professores nas decisões da escola, 35% garantiram que fazem
questão de opinar e ressaltaram ainda que a direção da escola viabiliza esses momentos de
discussão e tomadas de decisão, e todas as vezes eles são convocados a participar.
Dos entrevistados, 90% afirmaram que têm uma relação harmônica com os alunos e
também com as famílias. Eles consideram importante ter uma boa relação com os alunos e uma
articulação entre família e escola.

Há sempre a necessidade de articulação entre família e escola, pois o fracasso escolar, a
repetência, a evasão e mesmo a indisciplina e a violência tem sido apontados como
resultados do distanciamento da família do ambiente escolar, se de um lado encontra‐se
a descrença de pais e responsáveis em relação ao sistema, do outro há os educadores e
profissionais de educação que pouca experiência possuem na árdua tarefa de buscar o
apoio e o relacionamento com a família para romper essa distância. (Projeto Político
Pedagógico, 2007, p. 14).

É possível analisar que nenhuma instituição conseguirá atingir os objetivos expressos se
não através da construção de ações conjuntas, onde cada sujeito seja capaz de contribuir para
construção e consolidação de uma agenda a favor da qualidade educativa.
Pois como coloca Demo (2013, p.18) a participação:
(...) não é algo natural e, sim um processo de conquista, aprendizado e, sobretudo de
disputa com o poder dominante. À medida que nos organizamos para participar,
estabelecemos uma disputa com o poder dominante e, com isso criamos uma outra
forma de poder.

Outro documento bastante importante para a escola, o Regimento Interno, atribui para a
direção a função de “coordenar discussões dos segmentos da comunidade escolar e local sobre a
função social da escola, para definição do Projeto Político Pedagógico, em seus fins educacionais”
(Art.6º, 2009, p. 02). Na fala da diretora, ao responder o questionário, ela relata: “Quando todos
participam e têm seu ponto de vista, considero uma gestão democrática”. Mais uma vez não foi
possível observar uma compreensão sobre como operacionalizar um processo de gestão
democrática, dando a entender que gestão democrática é somente a participação desordenada e
sem poder decisório da comunidade escolar.
A escola elencou na elaboração do seu PPP (Projeto Político Pedagógico) como uma de
suas metas: “Procurar conhecer o aluno”; meta no mínimo curiosa, já que os alunos, como parte
mais importante da instituição, deveria ser elemento central na gestão pedagógica da mesma. Ou
seja, o aluno não deveria ser visto apenas como uma das metas, e sim como o elemento principal
da gestão democrática escolar. É a partir do aluno que todas as decisões devem ser tomadas e
todas as ações efetivadas.
Mas se levarmos em consideração a participação da família o Projeto Político Pedagógico
apresenta várias metas, por exemplo:
I ‐ Articulação do trabalho pedagógico com a família para superar a disciplina‐indisciplina;
II ‐ Avaliação diagnóstica processual que leve em consideração todo o tempo de
permanência e atuação do aluno em sala de aula articulados com a comunidade escolar;
III ‐ Buscar o comprometimento dos pais na educação escolar.

3.3 A Percepção dos Assistentes Administrativos

De acordo com a pesquisa, 60% dos assistentes administrativos trabalham há mais de onze
anos na referida escola. Todos os funcionários consideram a gestão participativa, interferindo
positivamente em seu trabalho porque a partir do momento em que as pessoas são ouvidas e
compreendidas podem emitir opiniões, tornando melhor a realização de seu trabalho.
Dos assistentes administrativos, 90% responderam que participam das atividades e
eventos realizados pela escola e 10% afirmaram que participam de uma forma mais passiva, pois
eles acham que quem deve participar ativamente do processo são os professores e alunos.
Quanto à relação da gestora com os alunos, 100% responderam que observam uma
relação boa, harmônica. Segundo os funcionários, a gestora sempre ouve as solicitações destes, e
ainda relataram que os professores também se relacionam bem com todos os segmentos da
escola.
3.4 A Percepção dos Alunos
Em relação aos alunos, a maioria deles respondeu que estudam há cinco anos nesta
escola. Quando se perguntou sobre a escola, 100% responderam que gostam de estudar nesta
instituição porque tem espaço para brincar, tem bons professores e também eles conseguem
aprender o que os professores explicam.
Sobre as atividades desenvolvidas na escola, 100% responderam que há: leituras,
brincadeiras, atividades culturais e esportivas e ainda afirmaram que participam dessas atividades
porque os professores sempre os motivam.
Quanto à relação da gestora com os alunos, foram unânimes em afirmar que é boa. E
quanto aos professores, 80% dos alunos relataram que a relação é ótima. Observa‐se que
segundo a pesquisa a escola tem uma excelente sintonia mostrando que as ações acontecem
porque há um respeito entre os segmentos.
A participação dos alunos pode construir os caminhos pelos quais o trabalho docente deve
trilhar, pois como assegura Silva (2002):
A participação organizada dos alunos oferece a oportunidade de subverter a forma
hierarquizada de submissão aos adultos e, portanto, não devem ser vistas como ameaça
ao poder instituído, mas como direito de exercício da sua cidadania. Esse aspecto
contribui para que os discentes construam e participem de experiências democráticas,
para além das percepções filosóficas que envolvem esse tema (SILVA, 2002, p. 81).

Em síntese é relevante que os alunos não sejam objetos de processos pedagógicos, mas
que sejam elementos ativos de construção e reconstrução de itinerários formativos com forma e
conteúdo significados por marcadores diversos: gênero, etnia, etário, cultural, geográfico, etc.
3.5 A Percepção dos Pais
De modo geral, os pais, sobretudo as mães que responderam ao questionário estão
satisfeitos com a escola. Quando questionados, 100% acharam importante o filho comparecer à
escola todos os dias e, ainda em conversa com eles, uma mãe relatou que não se preocupa
apenas com a frequência do filho, mas sim, com a aprendizagem.

A maioria dos pais participa de alguma forma do acompanhamento das tarefas escolares,
eles procuram saber como os filhos estão aprendendo, observando as tarefas que são levadas
para casa. Quanto à participação dos pais no Conselho Escolar, 90% responderam que participam
das reuniões para discutir sobre diversos assuntos e 10% responderam que não participam das
reuniões porque não têm tempo, precisam trabalhar, portanto não podem se envolver com essas
questões.
Com relação à gestora da escola, 95% responderam que concordam com o trabalho
realizado por ela, pois a mesma é muito comunicativa, busca a todo o momento mostrar as
atividades realizadas pela escola com o apoio dos pais, e 5% afirmaram que a gestora deveria ser
mais rígida, como antigamente, quando os alunos tinham apenas que obedecer e os pais
deveriam ser chamados à escola apenas se o filho estivesse fazendo algo de errado.
Quanto à pergunta sobre os professores, 100% respondeu que gostam da forma como eles
ensinam seus filhos e ressaltaram que as crianças têm realmente aprendido e estão mais
desenvolvidas após as atividades que são feitas na escola.
Considerando todas as informações colhidas nos questionários e no Projeto Político
Pedagógico, se pode constatar uma enorme vontade de melhorar cada vez mais as ações da
escola por parte dos segmentos. Eles procuram sempre participar das atividades, emitindo
opiniões com o intuito de viabilizar com eficiência e eficácia as práticas escolares.
O papel da família é analisado por Silva (2002) quando expõe nos seguintes termos:
A aproximação da família com a escola é importante, pois mesmo sabendo que a família
se modifica através dos tempos, ela é constituída primordialmente por sistema de
vínculos afetivos. Portanto é mais que um espaço de socialização e um espaço de
humanização. É impossível pensar um processo formativo integral em que a família não
seja parte. (SILVA, 2002, p. 61).

4 CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível avaliar, em linhas gerais, que a escola tem uma equipe muito
boa, profissionais bastante colaborativos, com bom nível de formação acadêmica (maioria dos
professores já são graduados e especialistas), a escola tem uma estrutura física adequada às
necessidades pedagógicas e uma boa equipe administrativa.
É possível relatar que a escola faz uma gestão democrática, pois sempre busca interagir
com os diversos segmentos da escola valorizando a participação desses segmentos. Registrar que
os esforços da escola devem ter continuidade para que a comunidade se sinta cada vez mais
valorizada.
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RESUMO
Este artigo descreve o resultado de um trabalho de conclusão de curso requisito final do Curso de
Licenciatura em Educação Física do IFRR. A pesquisa é de característica qualitativa e teve como objeto as práticas
pedagógicas psicomotoras desenvolvidas nas Escolas Municipais de Educação Infantil Casas Mães, tendo como por
objetivos: conhecer o trabalho desenvolvido nas Escolas Municipais de Educação Infantil Casas Mães de Boa Vista‐
RR, quanto às ações relacionadas as práticas pedagógicas psicomotoras das professoras de Educação Infantil;
verificar o nível de conhecimento das professoras de Educação Infantil sobre a educação psicomotora; identificar as
dificuldades e necessidades das professoras de EI sobre o desenvolvimento psicomotor das crianças. Tratou‐se de
uma Pesquisa de Campo, Bibliográfica e Documental tendo como população as profissionais das referidas Casa Mães
do Município de Boa Vista‐RR. Como procedimento metodológico foi aplicado o questionário para doze (12)
professoras das treze (13) instituições. A coleta de informações foi realizada através de observação de campo,
questionário com perguntas abertas e fechadas que foram tratadas a partir da analise qualitativa. Como resultado
foi possível verificar que a prática psicomotora está presente nas escolas, porém as professoras não apresentam
clareza e embasamento teórico científico sobre essa temática; também estas apontam o trabalho com o
desenvolvimento psicomotor na Educação Infantil necessário e importante no processo de ensino aprendizagem e
ainda ressaltam a necessidade de um profissional de educação física para um melhor desenvolvimento e
contribuição na formação integral da criança.
PALAVRAS‐CHAVE: Desenvolvimento Psicomotor, Educação Infantil, Práticas Psicomotoras.

PSYCHOMOTOR EDUCATION AND PRACTICE TEACHING TEACHING OF EARLY CHILDHOOD
EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF BOA VISTA ‐ RR: Discussions on problems and needs
ABSTRACT
This article describes the result of a completion of course work developed in the Bachelor's Degree in Physical
Education IFRR. The research is a qualitative characteristic and its object psychomotor teaching practices developed
in Municipal Schools Early Childhood Houses Mothers. The research aimed to: understand the work in the Municipal
Schools Early Childhood Houses Mothers of Boa Vista, RR, for the actions related psychomotor pedagogical practices
of teachers of kindergarten; check the level of knowledge of the Basic Education teachers on psychomotor
education; identify the difficulties and needs of teachers of EI on the psychomotor development of children. It was a
Field Research, Bibliographic and Documentary having as the population of those Home Mothers Professional from
Boa Vista ‐ RR. Methodological procedure as the questionnaire was applied to twelve ( 12 ) teachers from thirteen (
13 ) institutions. Data collection was conducted through field observation, questionnaire with open and closed that
were treated from the qualitative analysis questions. As a result it was possible to verify that the psychomotor
practice is present in schools; teachers do not have clarity and scientific theoretical base on this topic; The teachers
work with the point psychomotor development in EI necessary and important in the teaching learning process and
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also emphasize the need for a physical education professional development and for a better contribution to the
development of children.
KEY‐WORDS: Psychomotor Development, Early Childhood Education, Practice psychomotor.

A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO MUNICIPIO DE BOA VISTA ‐ RR: Discussões sobre dificuldades e necessidades

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado de um trabalho de conclusão de
curso desenvolvido no Curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Estado de Roraima‐IFRR Campus Boa Vista no ano de (2013) dois mil e treze, sendo
a pesquisa realizada no segundo semestre do referido ano. A pesquisa teve como característica a
abordagem qualitativa e teve como objeto de estudo as Escolas Municipais de Educação Infantil
Casa Mães e como foco as práticas pedagógicas psicomotoras desenvolvidas nas referidas
instituições de Educação Infantil‐EI. Como objetivo geral, elegeu‐se conhecer o trabalho
desenvolvido nas Escolas Municipais de Educação Infantil Casas Mães de Boa Vista‐RR, quanto às
ações relacionadas às práticas pedagógicas psicomotoras das professoras de Educação Infantil e,
como objetivos específicos algumas ações foram traçadas como: verificar o nível de
conhecimento das professoras de Educação Infantil sobre a educação psicomotora; identificar as
dificuldades e necessidades das professoras de EI sobre o desenvolvimento psicomotor das
crianças.
O elemento motivador deste trabalho se deu a partir da observação realizada pelos
pesquisadores no momento do Estágio Supervisionado I do Curso Superior de Licenciatura em
Educação Física, onde o público foi a Educação Infantil. Levando em conta a especificidade do
tema e em reflexões obtidas a partir de teorias abordadas e teóricos importantes para a história
da Educação Física, nas disciplinas de formação pedagógica e específicas, percebeu‐se que a fase
mais importante da formação motora do ser humano é a infância. A escolha da instituição e
seguimento de ensino para o estudo se deu pelo motivo de essas instituições terem um carater
de creche, pois atendem crianças de (2) dois a (4) quatro anos e também por compreender que a
faixa etária é considerada a fase essencial para o desenvolvimento psicomotor.
O brincar faz parte da vida criativa e da capacidade de aprender da criança. Brincar na
infância é imprescindível, porém também é necessário que as instituições de ensino ofereçam e
propiciem uma riqueza de possibilidades para experiências significativas, sejam elas voltadas
para as brincadeiras ou as aprendizagens que ocorrem por meio da intervenção direta de um
profissional que conheça e favoreça um melhor momento para a criança na escola. Neste
sentido, Silva Junior (2005, p. 19), afirma que “a criança já nasce com a necessidade de brincar”.
Sendo assim a escola torna‐se um espaço importante que pode e deve promover
oportunidades por meio de práticas educativas que favoreçam a expansão do mundo das
crianças, ao mesmo tempo em que beneficia o desenvolvimento integral desta levando em
consideração suas necessidades e aprendizagens futuras.
Para Oliveira (2000, p. 26) citado por Lopes (2008):
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[...] o brincar, principalmente nos primeiros anos da vida, vem a ser uma situação
altamente significativa para a formação da personalidade saudável da criança,
favorecendo sua sociabilidade e criatividade, ajudando‐a inclusive a identificar, controlar
e canalizar impulsos provenientes de fantasias agressivas para atividades mais
adaptadas. (p. 70).

É notável, principalmente nas escolas de Educação Infantil que as crianças hoje são
geralmente induzidas ao contato com brinquedos passivos, na maioria das vezes, eletrônicos.
Também é notório que as crianças não apresentam tanta habilidade de brincar como antes, até
porque com o avanço da modernidade e as tecnologias, as atividades tendem a ser desenvolvidas
em pequenos espaços com uso de recursos áudio visuais que tendem a limitar as brincadeiras
lúdicas e as experimentações de movimentos em sua amplitude.
Os espaços estão cada vez menores e os ambientes que na maioria das vezes não
proporcionam para a criança a liberdade de correr, pular, saltar, subir, entre outros movimentos
que fazem parte do processo de construção da relação da criança com o mundo, estão reduzidos.
Por meio dessa habilidade de se expressar corporalmente com o ambiente a criança se
reconhece e conhece o outro aprendendo e formando assim sua capacidade de compreender e
adquirir significados que tornarão sólidas as bases biopsicossociais, culturais e motoras que
oportunizam sua formação integral. A escola por sua vez nem sempre tem proporcionado um
espaço com possibilidades educativas para que essas crianças possam desenvolver suas
habilidades.
A modernidade e o processo de urbanização modificaram os espaços de convivência e
hoje os apartamentos, casas, condomínios estão cada vez mais compactados e com menos
espaços livres para as crianças.
A tecnologia pode ser um dos principais intervenientes para esse acontecimento, pois
está cada vez mais fácil e mais comum, tanto para professores quanto para os próprios pais
investirem nas tecnologias para prenderem a atenção das crianças em vez de estimulá‐las a
desenvolver as habilidades por meios naturais e mais saudáveis. Muitas vezes as ações
pedagógicas são desenvolvidas com atividades de maneira mais passivas e observativas, com
recursos de vídeo, jogos intelectivos sem a exploração do movimento.
Conforme Silva Junior (2005):
A criança na pré‐escola deve ser orientada sobre a existência do seu corpo. A descoberta
do próprio corpo é fundamental para o trabalho de psicomotricidade, pois uma boa
consciência do corpo levará ao ótimo desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação, e
além disso, levará a uma boa aquisição na aprendizagem da escrita e leitura. (p.19).

Para haver um bom desenvolvimento físico, psíquico e até mesmo social é necessário,
estimular a imaginação, ter consciência do corpo, educar os movimentos e o meio mais fácil e
mais prazeroso tanto para quem ensina como para quem aprende, podendo ser desenvolvidas
através de jogos e brincadeiras. No entanto, essas atividades precisam ser orientadas e
executadas com objetivos específicos e significativos que garantam ações efetivas e coerentes,
tendo como base as teorias da psicomotricidade.
A psicomotricidade trabalhada desde a infância é de fundamental importância para o
processo de desenvolvimento do corpo e de suas funções, que conforme Dupré (1920) apud
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Oliveira (2005, p. 28), o “termo psicomotricidade” significa “um entrelaçamento entre o
movimento e o pensamento”.
Santos (2001), conceitua a Psicomotricidade como sendo:
É a ciência que estuda o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao
seu mundo interno e externo e de suas possibilidades de perceber, atuar e agir com o
outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionado ao processo de maturação,
onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. (2001, p. 4).

Essas ações baseadas em movimentos tornam‐se informações processadas, adquiridas e
guardadas por nossa memória. Elas viram um vasto acervo de experiências corporais que serão
utilizadas em algum momento de nossas vidas. O desenvolvimento harmonioso do indivíduo
perpassa por muitos fatores os quais muitas vezes não se pode controlar. São fatores internos e
externos que visam propiciar ao indivíduo o conhecimento do seu corpo e o domínio do mesmo.
É através desse entrelaçamento de conhecimento e domínio que inicialmente apresentaremos as
diferentes concepções sobre a Psicomotricidade, pois desde o principio ela está presente em
todas nossas atividades do dia‐a‐dia.
De acordo com Costa (2001, p.26), “[...] no inicio, a Psicomotricidade tinha seus estudos
voltados para a patologia”. Foi com ajuda de teóricos como Wallon, Piaget e Ajuriaguerra que se
preocuparam em aprofundar seus estudos para o campo do desenvolvimento, atingindo maior
importância.
Wallon se preocupou com a relação psicomotora, afeto e emoção, Piaget se preocupou
com a relação evolutiva da Psicomotricidade com a inteligência e Ajuriaguerra, que vem
consolidar as bases da evolução psicomotora, voltou sua atenção mais especifica para o
corpo em relação com o meio. Nos trabalhos de Wallon, Piaget e Ajuriaguerra estão
contidas todas preocupações com uma educação psicomotora de base. Eles concebem
as determinantes biológicas e culturais do desenvolvimento da criança como dialéticas
na construção do motor (corpo), da mente (emoção), e da inteligência. (COSTA, 2001, p.
26).

À medida que a criança, com orientação de um adulto, é estimulada a explorar tudo
aquilo que a cerca, agindo por seus próprios interesses, ela progressivamente adquire
experiência e passa a conhecer melhor seu corpo e suas possibilidades de movimento. Essa
estimulação favorece o trabalho de um bom desenvolvimento psicomotor.
Le Boulch (1984) apud Oliveira, (2005) destaca que:
A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na pré‐
escola. Ela condiciona todos os aprendizados pré‐escolares; leva a criança a tomar
consciência de seu corpo, da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a
adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos. (p.35).

Neste contexto se verifica a preocupação de Le Boulch com a estimulação da criança, na
“primeira instância educativa”, que feita de forma adequada leva a criança a dominar suas
capacidades. A base indispensável de formação para a criança se dá por meio da Educação
Psicomotora, pois esta considera as possibilidades da criança, assegurando seu desenvolvimento
funcional, estimulando sua afetividade por meio do ambiente humano no qual ela se insere. Isto
vem de encontro com o que Le Boulch (1986) acreditava:
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[...] a educação psicomotora é a base na escola primária. Ela condiciona todos os
aprendizados pré‐escolares e escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo
e da lateralidade, a situar‐se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a
coordenação de seus gestos e movimentos. Na opinião do autor, a educação
psicomotora deve ser praticada desde a mais tenra idade, pois permite prevenir
inadaptações difíceis de serem corrigidas quando já estruturadas. (DARIDO, 2003, p.38).

O que acontece na idade pré‐escolar das crianças fica guardado para sempre, por esse
motivo autores afirmam que se nessa fase se elas tiverem contato com boas experiências,
estimulação, carinho e boa alimentação, elas se tornarão futuros adultos mais ajustados, pois
sabe‐se também, que essa fase é de grande importância para a formação de sua personalidade.
Segundo Pantiga (1992) apud Gonçalves (2010, p.19), “todas as experiências infantis serão
decisivas e se suas necessidades não forem supridas, poderão ocasionar sequelas no equilíbrio,
coordenação e organização de ideias”.
Gonçalves (2010) compreende que a criança não deve “pular” nenhuma etapa de sua
infância, e que cada uma possui um ritmo próprio para desenvolver suas potencialidades. A
mesma autora define o desenvolvimento como “uma transformação complexa, contínua,
dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a aprendizagem e os
aspectos psíquicos e sociais”, (p.19).
Portanto, o desenvolvimento da Psicomotricidade envolve a integração psiquismo‐
motricidade, que segundo Gonçalves (2004, p.12) “a motricidade é o resultado da ação do
sistema nervoso sobre a musculatura, como resposta a estimulação sensorial. O psíquico seria
considerado como o conjunto de sensações, percepções, imagem, pensamentos, afeto, etc.”.
Sendo assim toda ação realizada pelo indivíduo, representando suas necessidades, e permitindo
sua relação com os demais que o cercam, envolve a Psicomotricidade.
Neste contexto este trabalho torna‐se relevante à medida que traz como proposta uma
reflexão e discussão sobre as condições reais e as necessidades na visão das professoras que
trabalham diretamente e percebem e reconhecem que para haver uma educação de qualidade é
necessário um investimento em profissionais qualificados e as práticas pedagógicas precisam ser
condizentes com as necessidades físicas e psíquicas da criança.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho teve como objeto de estudo as Escolas Municipais de Educação Infantil
Casas Mães do Município de Boa Vista – Roraima, com o propósito conhecer o trabalho
desenvolvido pelas professoras atuantes nestas instituições quanto às ações relacionadas às
práticas pedagógicas psicomotoras das professoras de Educação Infantil.
Esta pesquisa se caracterizou Pesquisa de Campo, Bibliográfica e Documental.
Quanto a Pesquisa de Campo, Johann (1997), conceitua como a pesquisa que tem como
principal objetivo buscar informações e conhecimentos acerca de um problema no sentido de ir à
busca de uma resposta ou hipótese, com o intuito de comprovar ou ainda investigar novos
fenômenos.
Por pesquisa bibliográfica, Fachin (2006) destaca que é o primeiro passo de qualquer tipo
de trabalho científico, a qual pode ser desenvolvida independente ou com outras modalidades de
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pesquisas, como a de campo, de laboratório e pesquisa documental. Para Severino (2007, p.122),
“é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.”
Por pesquisa documental Gonçalves apud Oliveira (2008) conceitua:
A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento
diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete as
contribuições de diferentes autores sobre o assunto, atentando para as fontes
secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não
receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. (p.176).

Quanto à natureza este trabalho se caracteriza como pesquisa básica que, segundo
Chaves (2009, p. 26) objetiva: “[...] gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência
sem aplicação prática prevista. [...] caracteriza‐se pela condição de “não ter” vínculos
determinantes para sua utilização ou aplicação específica”. Considerando a natureza investigativa
desta pesquisa a mesma se caracterizou por ser de método qualitativo que segundo Oliveira
(2008, p.167), “[...] pode ser caracterizada como sendo uma tentativa de se explicar em
profundidade o significado e as características do resultado das informações obtidas através de
entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de características ou
comportamento”.
Para a busca das informações e observação in loco, se fez uso do questionário com
perguntas abertas e fechadas. O questionário utilizado com perguntas abertas e fechadas foi
aplicado as professoras das Casas Mães. Sobre o uso de questionário, Thomas, Nelson e
Silverman (2007) destacam:
“[...] o uso do questionário é a necessidade de obter respostas das pessoas, com
frequência, em uma ampla área geográfica. Usualmente o questionário é a tentativa de
conseguir informações sobre práticas e condições atuais e dados demográficos. As vezes
utiliza‐se essa técnica para pedir opiniões ou expressão de conhecimentos.” (p. 29).

A pesquisa foi realizada em um total de 13 (treze) Casas Mães que correspondem a 60%
da amostra do campo de pesquisa. O critério de escolha das Casas Mães foi priorizar as Casas
pioneiras no processo de implementação desse projeto no Município, mais precisamente as que
foram criadas no ano de 2005 na cidade de Boa Vista ‐ RR. Os questionários foram aplicado com
12 (doze) Professores/Gestores que compreendem um total de 55% das 22 (vinte e duas)
professoras das 22 (vinte e duas) casas mães.
A observação de campo que se deu via registro em um diário de campo com fichas de
observação com questões definidas. Ao observar as Casas Mães e o trabalho desenvolvido,
alguns aspectos foram observados diretamente e outros só puderam ser observados a partir do
dialogo com as equipes das casas. Para Michaliszyn e Tomasini (2009, p.57), “o diário de campo é
o instrumento utilizado para o registro de dados coletados em campo, durante trabalhos de
observação. Os dados registrados no diário de campo podem ser complementados com fichas,
nas quais os assuntos devem ser selecionados criteriosamente.”
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Com o propósito de conhecer o trabalho desenvolvido pelas professoras, foi elaborado
um questionário com 6 (seis) questões. A primeira pergunta versou sobre a formação das
mesmas. Estas declararam possuir, graduação em Licenciatura em Pedagogia, ou seja, todas as
12 (doze) Professoras estão capacitadas conforme que prevê a LDBEN Nº 9394/96, art. 62 que
determina:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far‐se‐á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996).

Bem como com as orientações do art. 14 da Resolução do CME/BV nº. 16/2010 que
orienta:
Para o docente atuar em Educação Infantil será necessário a formação em cursos de
licenciatura em Pedagogia ou em curso normal de nível médio. § 1º Para o ingresso na
rede pública municipal será exigida a licenciatura em Pedagogia. (p.04).

Na segunda questão as professoras foram questionadas se possuíam conhecimento sobre as
teorias da psicomotricidade e conforme pode ser observado no gráfico a seguir 50%, 6 (seis)
afirmaram conhecer, 33%, 4 (quatro) participantes disseram não conhecer e 17%
correspondendo a 2 (duas) não opinaram sobre essa questão.

Gráfico nº1: Conhecimento sobre Psicomotricidade
Fonte: Dados da Pesquisa

No entanto, observa‐se na análise desses dados que 50% (6) das pesquisadas que
declararam conhecer as teorias da Psicomotricidade não apresentam embasamentos teóricos ao
afirmarem conhecer, fato constatado na transcrição de algumas dessas participantes da
pesquisa: “Já ouvi falar e o que eu entendo é que trabalha com o corpo”; “Sim, conheço que deve
ser trabalhado o desenvolvimento psicomotor, cognitivo”; “Sim, fiz um curso sobre o
entendimento da psicomotricidade para ser trabalhada de forma favorável para as crianças”
Essas respostas vem ratificar que em virtude do pouco domínio de conhecimento teórico e
prático das professoras atuantes na área da Psicomotricidade, a aplicabilidade desta fica
comprometida, pois o profissional que ali está atuando não compreende a dimensão de sua
importância para a EI.
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Na questão que teve como propósito saber se as atividades envolvem uma abordagem
psicomotora, foi verificado que as professoras unanimemente responderam que sim, porém na
justificativa da resposta:
“Nós temos uma parceria com o Posto de Saúde que realizam avaliação física com as crianças peso,
altura, se a criança a está ou não abaixo do peso e as nossas atividades diárias que temos para
desenvolver a psicomotricidade e coordenação motora.” Professora 8

A partir desta declaração pode‐se perceber que as professoras confundem as atividades
psicomotoras, demonstrando assim pouco conhecimento teórico, comprometendo a prática
efetiva e o favorecimento de um desenvolvimento de qualidade.
Quando questionadas sobre a importância e aplicabilidade da psicomotricidade no
processo de desenvolvimento e formação da criança apenas 9 (nove), 75% da respostam afirmam
ser importante e reconhecem a necessidade da aplicabilidade da psicomotricidade e 3 (três), 25%
não opinaram nessa questão.
Na quinta questão que teve como intuito saber se as professoras consideram suficientes
as atividades desenvolvidas na creche para a formação integral das crianças, as professoras
foram unânimes quando responderam que não consideram suficientes, afirmando que há
necessidade de mais profissionais e espaços adequados, bem como materiais específicos que
facilitam e proporcionam o desenvolvimento integral da criança.
Na sexta questão foi indagado as Professoras: Você considera ser importante a presença e
atuação de um profissional de Educação Física na Educação Infantil? Estas responderam
unanimemente que sim, reconhecendo esta importância. Diante das respostas foi solicitado que
justificassem suas respostas e para representar as justificativas que foram bem parecidas elegeu‐
se as seguintes justificativas:
“É importante porque a criança precisa desenvolver as suas habilidades de coordenação motora,
principalmente a ampla, mais é claro que abrange a fina também, que é bem estudada com a
educação básica. É muito importante porque o profissional é capacitado para tal situação e a criança,
ela precisa desde seus dois anos desenvolver essas habilidades pra que na atividade básica ela possa
ter um desenvolvimento mais detalhado e possa conseguir conduzir a atividade com mais eficiência na
hora de executar, e vai ser importante para o equilíbrio tanto emocional, cognitivo e social. No seu
equilíbrio ela estará mais orientada. Então o Profissional de EF é fundamental na Educação Infantil, ele
vai dar aquele suporte pro professor da Educação Básica, porque o professor tem seus conhecimentos,
mas o Professor de EF é mais aprofundado no conhecimento relacionado ao corpo humano, então ele é
de fundamental importância”. Professora 1
Há sim uma necessidade de um profissional na área de educação física para melhor atender as
necessidades psicomotoras, sociais dos alunos; desenvolver atividades psicomotoras, abrangendo o
lado cognitivo, motor e social. O profissional de EF virá com o objetivo de agregar o trabalho com o
Pedagogo, cada um utilizando suas especificidades de modo especifico.” Professora 3

Portanto ao concluir os resultados e discussões dos dados, verifica‐se a necessidade de
uma abordagem psicomotora na prática pedagógica das professoras nas Casas Mães e bem como
o reconhecimento da importância da psicomotricidade no processo de desenvolvimento das
crianças e apontando a necessidade do profissional de educação física quanto a ação de
intervenção e a necessidade de nas Escolas de Educação Infantil garantir o acesso e o trabalho
deste profissional como mediador de conhecimentos e parceiro em ações interdisciplinares.
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CONCLUSÃO
A Educação Infantil, enquanto etapa inicial da Educação Básica é de suma importância no
desenvolvimento e formação da criança, é o primeiro contato escolar da criança, tornando‐se
significativo e fundamental. Na análise das respostas das professoras percebe‐se que a prática
psicomotora está presente nas escolas, mas que esse tema foi tratado de forma fragilizada e foi
possível notar pouco conhecimento teórico sobre o assunto. Compreende‐se que é necessário ter
clareza das práticas psicomotoras para que estas se efetivem dentro da escola de maneira
assídua e com qualidade.
A escola é um meio em que a criança pode e deve se desenvolver em muitos aspectos, os
professores devem aprofundar seus estudos sobre a infância e no que diz respeito às praticas
psicomotoras, tornando esse período rico em possibilidades para trabalhar o corpo. Esta
pesquisa propiciou conhecer que as professoras consideram importante trabalhar o
desenvolvimento psicomotor e também que apontam como necessidade a atuação de um
profissional mais especifico na área como o profissional de educação física para complementar o
trabalho já desenvolvido considerando a contribuição que este professor poderá trazer, em
particular no campo psicomotor e na cultura corporal a favor da construção social, cognitiva,
motora e emocional de uma criança.
Portanto ao trilhar por um estudo na área de EI, tendo como foco o desenvolvimento da
educação psicomotora se torna imprescindível destacar a atuação pedagógica do professor que
trabalha nessa fase de escolarização refletindo e discutindo sobre as dificuldades e necessidades
para se efetivar um trabalho psicomotor com as crianças de maneira que atenda suas
necessidades a fim de tenham um desenvolvimento harmonioso e completo que considere o
corpo que se expressa, interage e se movimenta.
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RESUMO
A família enquanto instituição social com as
funções
que
possui
atualmente
surgiu
concomitantemente à instituição escolar no contexto
da modernidade. Ambas possuem a função de
socializar os indivíduos. Nosso objetivo, é
compreender os níveis de participação das famílias no
contexto escolar e a relação existente entre a
participação familiar e o processo de ensino
aprendizagem dos alunos da escola municipal Vingt
Rosado em Areia Branca‐RN. Para isso, Realizamos
uma revisão bibliográfica sobre a relação família
escola e no que concerne a questão empírica,
visitamos salas de aula, participamos de algumas
reuniões de pais e do conselho escolar e realizamos
entrevistas semi‐estruturadas com a diretora da

escola, 05 professoras e 10 mães de alunos.Ademais,
analisamos atas de reuniões,diários de classe, e
outros registros escolares.Diante disso, percebemos
que a maioria das famílias não participam das
reuniões de pais, do conselho escolar e de outros
momentos de interação família/escola, a exceção são
os momentos festivos organizados pela escola que
contam uma participação massiva, sobretudo das
mães. Um dos grandes empecilhos ao processo de
participação da família no ambiente escolar são as
visões estereotipadas de professores sobre as famílias
e vice‐versa. Desse modo, ficou claro que, o sucesso
do processo de ensino aprendizagem depende
indubitavelmente da participação familiar na escola.

PALAVRAS‐CHAVE: Família, escola, ensino, aprendizagem.

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE PROCESS OF TEACHING‐LEARNING: THE CASE OF PUBLIC
SCHOOL VINGT ROSADO EM AREIA BRANCA‐RN
ABSTRACT
The family as a social institution with functions
that currently has emerged concurrently with the
school institution in the context of modernity. Both
have a role in socializing individuals. Our goal is to
understand the levels of participation of families in the
school context and the relationship between family
involvement and teaching learning process of public
school children Vingt‐Rosado in Areia Branca ‐ RN. To
this end, we conducted a literature review on the
relation between family school and with regard to
empirical question, visit classrooms, participated in
some meetings of parents and the school board and
conducted semi‐structured interviews with the school

principal, 05 teachers and 10 mothers of students.
Furthermore, analyzed meeting minutes, class diaries,
and other school records. Thus, we realized that most
families do not participate in parent meetings, school
board and other moments of interaction between
family / school, except festive moments are organized
by school have massive participation, especially
mothers. One of the major obstacles to family
participation in the school setting process are the
stereotypical views of teachers on families and the
opposite. Thus, it became clear that the success of the
teaching learning process undoubtedly of family
participation in school depends.

KEY‐WORDS: Family,School,teaching, Learning.
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O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ENSINO‐APRENDIZAGEM: O CASO DA ESCOLA
MUNICIPAL VINGT ROSADO EM AREIA BRANCA‐RN

1‐INTRODUÇÃO
A família é uma instituição base da estrutura social. Nesse sentido, apesar dos
diferentes paradigmas familiares existentes ao longo do processo histórico nenhuma sociedade
prescindiu dessa importante instituição.
Nas ultimas décadas a família vem passando por profundas mudanças influenciando e
sendo influenciada pelas transformações macro‐sociais em curso. Todavia, apesar dessas
mudanças, sobretudo nos papeis sociais desempenhados pelos indivíduos no interior das
famílias, estas continuam possuindo funções determinantes e imprescindíveis do ponto de vista
da harmonia e coesão social.
Na realidade, mesmo diante da complexa tecnologia que aproxima os indivíduos e torna a
cultura determinante na sociedade, a família vem sendo revalorizada e solicitada como parceira
de instituições como o Estado, a igreja e a escola no exercício de funções como a socialização dos
indivíduos.
Desse modo, o sucesso da educação formal no mundo atual está associado à participação
da família nesse processo. Escolas e instituições educacionais de todos os níveis, no mundo
inteiro, têm procurando estabelecer parcerias com as famílias objetivando aperfeiçoar o
processo educacional. Segundo Carvalho: “Espera‐se da família uma maior parceria. Participando
com a escola do projeto educacional destinado a seus filhos. Fala‐se igualmente em comunidade
presente na escola” (CARVALHO, 2002, p. 18).
Nossa pesquisa analisa o papel da família no processo de ensino‐aprendizagem tomando
como ponto de partida à escola municipal Vingt Rosado, um pequeno estabelecimento
educacional que oferece o ensino fundamental I, localizado no município de Areia Branca‐RN.
A família enquanto instituição social com as funções que possui atualmente surgiu
concomitantemente à instituição escolar no contexto da modernidade. Ambas possuem a função
socializadora.A família é um espaço privilegiado e ancoragem principal da socialização dos
indivíduos, socialização “é o processo através do qual a criança adquire os valores e
conhecimentos do seu grupo e aprende os papeis sociais adequados a sua posição” (POLITY,
2001, p.50).
Na família ocorre a socialização primária em que a criança começa a interiorizar a
realidade a partir de sua relação com o mundo. É nessa instituição que a criança é iniciada nos
valores, normas e cultura de uma sociedade, absorvendo valores éticos e humanitários que são
responsáveis pelo seu desenvolvimento moral enquanto ser humano. A influência da família é
importantíssima no desenvolvimento da personalidade e caráter das pessoas e estabilidade
psicológica e emocional da vida adulta.
Mediante o processo de socialização a criança ou jovem vai se integrando ao mundo dos
adultos e aprendendo a desempenhar papeis determinados pela sociedade. Na família dos
primórdios do século XX, O menino era socializado no sentido de exercer uma atividade
produtiva remunerada e se tornar o provedor material da família, enquanto as meninas
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aprendiam a desempenhar o papel de mãe e senhora do espaço domestico. Uma educação que
socializa de verdade, eficiente e bem sucedida é o principal alicerce do futuro adulto.
Atualmente, dentre as varias agências de socialização famílias e escolas ocupam um papel
determinante, o que tem exigido uma parceria entre as mesmas, objetivando a manutenção da
ordem e desenvolvimento social. Ou seja, a descontinuidade entre a socialização escolar e a
família trás uma serie de problemas. Os valores, normas e hábitos ensinados na família devem
esta em consonância com os da escola.
A relação família/escola é bastante complexa. Isto é consequência dos muitos empecilhos
que estão presentes nesse relacionamento. Muitas vezes há conflitos sobre a quem cabe a
responsabilidade da educação e que aspectos desse processo são responsabilidade de cada uma
dessas instituições. Inúmeras vezes, a comunidade escolar afirma que a família se exime de suas
atribuições e delega para escola; em contrapartida, a família afirma que a escola não tem
cumprido seu papel no aperfeiçoamento da educação dos seus filhos.
Essa realidade de acusações e atribuições de responsabilidades pelos insucessos e
marcada por preconceitos e visões estereotipadas de ambas as partes.
A escola vislumbra muitas vezes as famílias como desestruturadas, omissas,
desinteressados pela educação dos filhos e responsáveis por problemas de aprendizagem. Os
pais são considerados muitas vezes ignorantes e incultos. Segundo Szymanski as escolas repetem
os modelos de Bouchard (1988) na relação com as famílias.
Na tendência do modelo racional, as escolas se portam como detentoras do poder
de decisão e do conhecimento e de se esperar choques com os pais que seguem
outras tendências. Na tendência humanista, há uma tendência nos recursos das
famílias acatam‐se suas decisões e há uma aceitação empática de sentimentos e
emoções. Já a simbiossinérgica, há a valorização da interdependência, da
reciprocidade e da co‐gestão. (SZYMANSKI, 2001, p. 66)
A família muitas vezes também possui um discurso sobre a escola que dificulta a
cooperação entre ambos. No geral, os pais consideram as escolas públicas desestruturadas e
incapazes de oferecer um bom ensino ao filho, consideram as reuniões como algo em que apenas
se conversa muito e associam o rendimento escolar dos filhos à dedicação dos professores e as
constantes faltas e substituições dos mesmos. Apesar das criticas, valorizam a educação, por
considerá‐la um meio de ascensão social. Esperam da escola que ela proporcione a educação
necessária aos seus filhos, a expectativa em relação aos professores é que não gritem, explique bem
a matéria e não faltem as aulas.

No Brasil, a discussão sobre a abertura de espaços para participação da família na escola
deu‐se com a redemocratização do país na década de 80. A constituição de 1988 e o estatuto da
criança e do adolescente são exemplos de leis que abordam essa questão:
Na realidade, o êxito na educação depende da superação das visões estereotipadas por
meio do respeito, da ajuda mutua e da construção de um canal de diálogo em que cada grupo
coloque suas ideias objetivando a construção de uma escola mais democrática. A instauração
dessa parceria seria capaz de diminuir os conflitos que obstruem o bom relacionamento entre
família/escola. Essa parceria é na visão de muitos pesquisadores a condição principal para a
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melhoria do sistema educacional brasileiro. Muitas conquistas até então logradas são resultados
de casos isolados em que esta simbiose existe.
Uma condição importante nas relações entre família e escola é a criação de um
clima de respeito mutuo, favorecendo sentimentos de confiança e competência,
tendo claramente delimitado os âmbitos de atuação de cada uma (...) a
intermediação da comunidade com a participação de seus representantes,
também abre perspectivas de uma parceria, na qual a troca de saberes substitua a
imposição e o respeito mútuo possa fazer emergir novos modelos educativos,
aberto a continua mudança (Ibidem, 2001, p. 75).
Nesse sentido, família e escola deve superar estratégias diferentes de socialização, em
que as escolas criem um ambiente de acolhimento para crianças com problemas familiares e a
família promova a preparação para alfabetização e acompanhe seus filhos. As escolas devem
abrir nos finais de semana e se tornarem espaços de lazer criando oportunidades para as famílias
em geral, de modo que a participação na escola não esteja reduzida a figura materna.
Com essa relação família escola todos ganham. Ganha a escola que vai ter a sua
disposição mais recursos comunitários, ganha a família que pode ter espaços de oportunidades
de lazer, ganham os professores que têm o seu trabalho valorizado e ganham os alunos que
passam a melhorar sua aprendizagem.
O processo de ensino aprendizagem é algo bastante dinâmico. Pois não ocorre apenas na
sala de aula e possui relação com inúmeras outras variáveis. Segundo Polity:
Tradicionalmente, diante de uma criança com dificuldades de aprendizagem, o
procedimento é tentar descobrir o que há de errado com ela para poder tratá‐la,
como se sua existência fosse desvinculada das relações que estabelece com as
pessoas e instituições a sua volta (POLITY, 2001, p. 09).
Desse modo, as dificuldades do processo de ensino‐aprendizagem devem ser
compreendidas com resultantes de falhas ocorridas num todo social. Pois a criança está inserida
numa rede ampla de relações que inclui família, escola, sociedade etc.
O ensino‐aprendizagem não diz respeito somente ao professor e ao aluno, e portanto não
é um problema individual dos mesmos, estes sujeitos estão inseridos num contexto mais amplo o
ensino‐aprendizagem é um sistema relacional, onde todos os sistemas envolvidos são co‐
responsáveis e se influenciam mutuamente. Assim, a colocação da família no contexto familiar
muitas vezes ajuda a compreensão dos problemas presente neste processo. Os aspectos
familiares são um terreno fértil para compreensão dos empecilhos do processo.
Assim, as crianças com rendimento insuficiente não devem ser consideradas fracassadas,
a criação de rótulos dificulta mais ainda o processo de aquisição de aprendizagem. A dificuldade
de aprendizagem está ligada a múltiplos fatores internos do sujeito, e “é sobremaneira
sustentada pelo meio familiar, escolar, social, no qual o sujeito está inserido e a forma como os
diferentes sistemas em especial a família, definem essa dificuldade terá um papel decisivo”
(Ibidem, 2001, p. 51). A família possui desse modo um papel crucial e determinante no processo
de ensino‐aprendizagem.
A instituição social familiar desempenha um papel decisivo na educação formal e
informal. O êxito do processo educacional tem como uma exigência fundamental o envolvimento
dos pais com o mesmo. Nesse sentido, as características do contexto familiar podem ser
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determinantes no desenvolvimento psíquico da criança, de modo que sua capacidade intelectual
está associada a maneira como os adultos separam seus conflitos e expectativas do mundo dos
filhos.
A família em que a criança está inserida deve ser um espaço de afetividade, segurança e
aconchego, mas pode ser também um local marcado por incertezas, rejeições, medos e
violências provocando efeitos nefastos no processo de aprendizagem dos filhos. Uma realidade
familiar desestruturada emocional, afetivamente e caracterizada por conflitos pode estigmatizar
uma criança e provocar bloqueios no seu processo de aprendizagem. No dizer de Polity:
Quando pensamos em uma família como um sistema, não podemos deixar de
considerar que a família é um sistema de vínculos afetivos, pois nosso processo de
humanização se dá através das relações emocionais desenvolvidas entre os
membros da família nuclear, e que vão possibilitar ou não, que essa aprendizagem
ocorra satisfatoriamente. (Ibidem, 2001, p.32)
Muitas vezes, as experiências afetivas, emocionais e cognitivas vivenciadas pelos
indivíduos no interior de suas famílias, marcam suas vidas e determinam a maneira como os
mesmos se relacionam como o conhecimento e as outras pessoas até o final das mesmas.
As famílias têm estado desse modo por trás dos sucessos e insucessos do processo de
ensino‐aprendizagem. O êxito no processo de ensino‐aprendizagem ocorre a partir da
colaboração de famílias que investem nos filhos, procurando superar as dificuldades individuais e
deficiências da escola, por meio do acompanhamento da criança, organização de horários para
estudo, verificação do dever de casa, participação das reuniões etc.
Uma estratégia eficiente para envolver os pais no processo de ensino‐aprendizagem e
torná‐lo mais produtivo é procurar envolvê‐los no dever de casa com sessões para os pais
responderem como parte do processo de avaliação dos filhos. Isto obrigaria a família a participar
trazendo grandes benefícios ao processo de ensino aprendizagem por meio da possível elevação
do rendimento escolar, aumento da participação em atividades extracurriculares, diminuição da
indisciplina, evasão e repetência etc.
Mas deve‐se tomar cuidado para que papel da família no ensino‐aprendizagem não acabe
mudando o foco dos problemas da sala para a família e muito menos penalizando as famílias,
convertendo as diferenças de capital cultural em resultados educacionais: pois ao contar com as
famílias muitas vezes a escola pressupõe um capital econômico, social e cultural que muitas delas
não possuem, algumas famílias de classes baixas, por exemplo, não dispõem de tempo, instrução
e não conseguem por essas razões acompanharem os filhos. Assim, às vezes a escola acaba
contribuindo para aumentar as iniquidades sociais.
Ademais, para que a família exerça um papel relevante na aprendizagem escolar, às
famílias devem partilhar os mesmos valores, linguagem e padrões culturais da escola. Essa é uma
questão também bastante complexa, visto que as famílias de pouco capital cultural vivem
distante desses padrões. Quanto mais houver ruptura e descontinuidade entre esses repertórios
culturais, mais a possibilidade de se produzir conflitos na escola, que podem resultar em
indisciplina, baixo rendimento, evasão etc. Para Szymanski:
Deixar a complementação do ensino para a família é eximir‐se da responsabilidade
para desenvolvimento sócio‐educacional da criança e do adolescente. Ora, quanto
mais baixo o nível instrucional da família, menos condições ela pode oferecer para
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tal desenvolvimento e nesse caso, mais a escola deve assumir sua função
(SZYMANSKI, 2001, P.84).
2‐ MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente,realizamos uma revisão bibliográfica sobre as categorias de família, escola e
a relação família escola na sociedade contemporânea. No que concerne à questão empírica,
Num primeiro momento, visitamos as cinco salas de aula do tuno matutino, nesta visita
conversamos com os docentes destas turmas para identificarmos o aluno que possuía mais
dificuldade e que tinha menos dificuldade de aprendizagem. participamos de uma reunião de
pais e mestres.Além disso, realizamos entrevistas semi‐estruturadas com a diretora da escola, 05
professoras e 10 mães de alunos, que foram identificados pelos professores. Os resultados das
entrevistas foram analisados com a utilização de técnicas de análises de discurso e
conteúdo.Concluída esta etapa ainda, analisamos atas de reuniões,diários de classe, verificando
notas escolares dos alunos escolhidos no estudo e outros registros escolares.

3‐ RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora escola e família tenham como objetivos comuns à socialização dos
indivíduos a relação entre estas duas instituições e muitas vezes marcada pela dubiedade, em
que há momentos de harmonia contribuindo desse modo para desenvolvimento do processo de
ensino‐aprendizagem e instantes de antagonismo, proporcionando graves empecilhos ao
progresso da educação.
Na escola municipal Vingt Rosado há dois fatores chaves que marcam esse
relacionamento de uma forma bastante negativa. São a incompatibilidade muitas vezes existente
entre os métodos e estratégias de socialização da família e da escola e as visões preconceituosas
e estereótipos de ambas as partes.
Como já destacamos neste trabalho a socialização familiar e escolar deve caminhar no
mesmo sentido, isto é uma condição importante para harmonia nos relacionamentos e o próprio
sucesso do processo de ensino‐aprendizagem. Todavia, na escola Aluízio Alves nem sempre isso
tem ocorrido, muitas crianças chegam à escola com quase nenhuma noção clara de
comportamento, limites e valores sociais se tornado crianças rebeldes e produzindo conflitos em
sala de aula que exigem a presença dos pais na escola. Essa família que muitas vezes não
participa da escola quando é convocada a participar de reuniões, quando é obrigada a ir nestas
situações consideram muitas vezes que estão estigmatizando seu filho e passam a criar uma
hostilidade em relação à escola. Essa realidade deteriora a relação conforme o depoimento da
professora Maria .
Muitos pais não educam seus filhos da forma devida e estes chegam à escola
muito indisciplinados. Quando chamamos eles para comunicarmos o que seus
filhos estão fazendo eles não gostam e muitas vezes ficam com raiva da gente,
como se nos fossemos culpados. (entrevista concedida pela professora Maria José
em 20 de março de 2008)
Algumas famílias também consideram que a escola não está fazendo seu papel
convidando pais para solucionar problemas que ocorreram na escola. Conforme entrevista
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concedida pela mãe de um aluno: “se João vai para escola o responsável por ele passa a ser os
professores, lá na escola qualquer bobagem que ele faz manda me chamar, como se eu fosse
uma pessoa desocupada” (Entrevista concedida por Séfora, mãe de aluno da escola Vingt Rosado
em 25 de março de 2008).
Na realidade essa não é a regra, visto que muitos pais querem se sentir co‐responsáveis
pela educação formal dos filhos mesmo que eles estejam na escola, é essa parceria fundamental
que deve nortear esse relacionamento.
No que concerne aos preconceitos e discursos deturpadores da realidade a questão
também é complexa. Pois alguns professores não levam em consideração os obstáculos que
algumas famílias enfrentam para acompanham os filhos na escola, seja pela baixa escolaridade,
falta de tempo, ou outras razões justificáveis e generalizam muitas vezes afirmando que as
famílias são omissas e irresponsáveis, jogam os filhos para escola e só comparecem às vezes para
pegar as avaliações. Ademais, há por parte de alguns docentes um discurso estereotipado em
relação ao modelo ideal de família, como se apenas a família nuclear fosse capaz de socializar
primariamente indivíduos equilibrados. No que diz respeito aos pais a maioria deles reconhece as
deficiências da escola, mas demonstram possuírem confiança nos profissionais que cuidam dos
seus filhos. Todavia, nesse segmento também há discursos carregados de equívocos como o
seguinte, como o seguinte: “Meu filho passou o ano inteiro na escola e não sabe fazer nem o
nome. Eu acho que no próximo ano vou tirar ele daqui, acho que a professora dele não parece
ter muita vontade de ensinar, por isso meu filho não aprende” (Entrevista concedida em 10 de
março de 2008 por Lucia de Fátima)
Um dos fatores que mais perturbam a relação entre a família e a escola são esses
preconceitos que são expressos por pais, professores e equipe pedagógica. Essas visões
prejudicam a compreensão real do problema e uma possível ação de ambas as partes no sentido
de soluciona‐lo.A própria participação familiar se torna complicada neste contexto.
Após a constituição de 1988 foram criados espaços para participação da sociedade civil
nos órgãos do Estado. A escola enquanto uma instituição base na construção da democracia deve
criar canais de participação objetivando melhorar o seu funcionamento.
Na escola Aluízio Alves os canais de participação da família se limitam aos meios formais
que geralmente existem na maioria das instituições de ensino, que são os conselhos de escola e
as reuniões de pais e mestres.
A reunião de pais e mestres não acontece com muita frequência, geralmente três ou
quatro vezes ao ano. Segundo profissionais da escola as reuniões têm como objetivo consultar a
família sobre assuntos importantes que dizem respeito a família. Na realidade, as reuniões pelas
pautas das mesmas parecem ser burocráticas e pouco participativas, visto que a professora
Antônia afirmou que:
Os pais participam das reuniões, mas a maioria deles não falam, geralmente só
ficam ouvindo. Mesmo assim muitos deles ainda saem reclamando que não foi
resolvido nada, que só saíram queixas dos filhos, que perderam seu tempo com a
reunião. Eu percebo que a maioria dos pais não quer se envolver com a escola.
(entrevista concedida por Fernanda em 20 de março de 2008)
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Na realidade, o exercício da democracia por meio das reuniões de pais e mestres é
bastante insuficiente e as famílias se queixam que as reuniões são muito prolixas e tratam de
assuntos que não interessam. Conforme relato de uma mãe de aluno:
Não gosto das reuniões, elas só faltam não terminar. A diretora falta muito, a vice
mais ainda. E a maioria dos assuntos não interessa aos pais. Tem muita coisa que
não sei nem o que é. (entrevista concedida por Lúcia de Fátima em 10 de março de
2008)
Outra realidade das reuniões é o reduzido número de pais que participam das mesmas,
alegando as mais diferentes razões para se ausentarem ou mesmo por não considerarem as
reuniões muito importantes. Essa ausência reduz a legitimidade desse importante canal de
participação. A gestão da escola considera normal a ausência dos pais, mesmo considerando a
presença dos mesmos importante.
Um segundo canal de participação democrática na escola é o conselho escolar,composto
por representantes de pais, professores, funcionários e alunos que tem a função de gerir
democraticamente a instituição. O conselho do Aluízio Alves na verdade existe apenas
cartorialmente, já que se reuniu poucas vezes durante sua existência.
Os momentos festivos da escola, como as festas das mães também são um espaço de
participação de alguns familiares na escola. No dizer da professora Maria Antônia: Você quer ver
as mães virem para escola você faça uma festinha. É o momento que mais aparecem mães na
escola. E na festa das mães, esse povo gosta de festa.(depoimento da professora Maria Antônia
em 20 de março de 2008)
Como já ficou claro o êxito do processo de ensino‐aprendizagem escolar esta associado
com a participação da família nesse processo.
Na escola Aluízio Alves esta e a realidade presente, tanto com aspectos positivos como
negativos. Primeiro a questão está relacionada com a forma como é concebida as dificuldades no
processo de ensino‐aprendizagem. Muitas crianças da escola têm dificuldades na aprendizagem.
Como a escola não dispõe de um profissional adequado para cuidar desses casos, o professor em
conjunto com o apoio pedagógico tenta solucionar o dilema centrando a atenção na criança,
rebelde, desinteressada, complicada etc. Muitas vezes ignora‐se totalmente o conturbado
mundo familiar que estar por trás e é o principal causador das dificuldades presentes nesse
processo. Algumas professoras que percebem a relevância da família e demonstram interesse em
promover essa interação procuram conhecer as realidades que envolvem um aluno problema.
conforme nos relatou uma professora.
O Felipe é um aluno que não consegue se concentrar, esta sempre bagunçando e
só sabe fazer o primeiro nome mesmo estando no terceiro ano. Eu acho que essa
realidade tem muito a ver com os conflitos que existe na sua família. Seu pai é
alcoólatra, bate na esposa e estar desempregado. ( entrevista da professora
Maria José em 20 de março de 2008)
Essa realidade, vivida por varias crianças que possuem dificuldades na escola não é
compreendida por todos os profissionais da escola, visto que o aluno é observado isoladamente,
e sem uma relação com o contexto que o influencia. Ademais, em outras situações a família que
também é uma vitima se tona culpada devido a analise deturpada do contexto social.
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Apesar desses equívocos, foi possível perceber nesse contexto escolar que apesar do
preconceito existente em relação aos padrões familiares que divergem da família nuclear, que
associam o mau desempenho escolar com essas famílias. Diagnosticamos que apesar de varias
crianças viverem em famílias matrifocais isso não tem dificultado sua aprendizagem, conforme
nos relatou a professora Maria Antônia:
A maioria das crianças de minha turma são filhas de mães solteiras. Mas, ate agora
isso não tem prejudicado muito o desempenho deles na escola não, acho que essa
história de que famílias onde não existe homens não podem educar corretamente
os filhos é preconceito contra a mulher (entrevista concedida pela professora
Maria Antônia em 20 de março de 2008)
Na verdade, a realidade demonstrou que a aprendizagem escolar esta diretamente
associada a participação dos pais na escola e as famílias que mais comparecem a escola e
colaboram com o processo de ensino‐aprendizagem são as que os filhos cursam as series iniciais,
alfabetização, primeira e segunda série. Todavia, nem sempre o comparecimento à escola
significa que os pais acompanham os filhos no processo de ensino‐aprendizagem contribuído
para o crescimento intelectual do mesmo. No geral tem prevalecido entre as famílias que
participam das reuniões, os filhos sempre fazem o dever de casa as que possuem mais instruções,
sobretudo as mães e aquelas mães que não trabalham.
Vislumbramos que as mães que as mães que trabalham fora do contexto do lar e possuem
pouca instrução escolar, possuem uma dificuldade enorme para acompanharem seus filhos,
mesmo que se preocupem e ate se esforcem como nos mostra o relato seguinte.
Chego em casa no final da tarde muito cansada e ainda tenho que cuidar da minha
casa quando termino as tarefas do lar, já é próximo da hora de dormir. Sou sincera
em dizer que não acompanho o meu filho na escola da maneira que
deveria.(Entrevista concedida por Maria José em 25 de março de 2008)
Outras mães demonstram não conseguirem por falta de instrução. Conforme o
depoimento seguinte:” Ele está na aula de reforço, pois sei que tem muita dificuldade e não
tenho conhecimento para ajudá‐lo no dever de casa ele faz na aula de reforço.” (Depoimento de
Maria da Conceição em 25 de março de 2008). Nesse sentido, cobrar igualmente que todas as
famílias que se comportem da mesma forma em relação a aprendizagem dos filhos sem
compreender estas adversidades é contribuir para que a educação em vez de fornecer
oportunidades se torne um mecanismo de iniqüidades.
Segundo depoimentos de professores da escola e baseado em analises do
rendimento, indubitavelmente, aquelas famílias que interagem com o professor, vem sempre a
escola, cuidam do dever, colocam os filhos para estudarem em casa são as que os filhos têm os
melhores rendimentos escolares, o que deixa claro que na pratica o sucesso do processo de
ensino aprendizagem depende das famílias, sobretudo no ensino fundamental como é o caso da
escola municipal Aluízio Alves.
4‐CONSIDERAÇÕES FINAIS

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

Estudar a relação família escola foi uma questão desafiante, diante das nuances que estas
instituições vivem em consequência das mudanças em curso no planeta.
Ademais, pensar esta questão também nos ajudou a compreender melhor nosso universo
profissional e nos forneceu um domínio de elementos teóricos e práticos que estão presentes em
nosso exercício profissional e que nunca nos demos conte disso em nosso dia‐dia.
Também se torna relevante nesta pesquisa a sua pertinência com a realidade atual e a
contribuição que a mesma pode fornecer aos educadores interessados em compreender o
importante papel que a família possui no processo de ensino‐aprendizagem.
Na pesquisa foi possível percebermos que a relação família escola e permeada por
preconceitos e visões estereotipadas de ambas as partes que produzem obstáculos que
prejudicam bastante o processo de ensino‐aprendizagem. Também ficou evidenciado que a
participação na escola quase sempre e da figura feminina e que as mulheres que possuem maior
instrução e não trabalham fora do lar contribuem mais ao processo de ensino aprendizagem
escolar. Outro questão também relevante é que quando há semelhança entre os métodos e
estratégias de socialização entre a família e escola o processo é mais exitoso.
Diante disso, a parceria família escola é imprescindível no êxito do processo de ensino‐
aprendizagem escolar.
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RESUMO
A formação do ofício docente passa por dificuldades,
que têm origem ainda na faculdade e que vão desde a
deficiência de conteúdo pedagógico até sua atuação
como profissional, resultando em profissionais com
necessidades formativas que acabam refletindo na
prática. Esta pesquisa objetiva investigar o Pibid
(Programa Institucional de Iniciação de Bolsa à
Docência) na formação dos professores de Química do
município de Quixadá no período de 2009 ‐ 2012. A
pesquisa caracteriza‐se como exploratória e teve como
fonte de dados questionários. Participaram oitenta e
cinco alunos da rede estadual de ensino da cidade de
Quixadá, vinte e quatro bolsistas do Pibid Química
Quixadá e cinco professores de Química das escolas

contempladas com o projeto somando cento e quatorze
participantes. Os resultados mostram que a atuação dos
bolsistas nas escolas tem sido satisfatória para alunos e
supervisores e que as atividades desenvolvidas no
projeto têm trazido benefícios à formação inicial dos
bolsistas, possibilitando‐os a tomada de decisão sobre
seguir ou não a profissão docente. Conclui‐se que as
atividades desenvolvidas no Pibid são eficientes,
ajudando a promover a Educação Básica e que a
integração da Instituição de Ensino Superior e escolas
públicas de Educação Básica dissemina o crescimento
gerando aprendizado para bolsista, alunos e
supervisores.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino de Química, formação de professores, Pibid, Quixadá.

PIBID FORMATION FOR EVALUATION OF TEACHERS OF CHEMISTRY
ABSTRACT
The formation of the teaching profession is experiencing
difficulties, which originate still in college and ranging
from deficiency of educational content to his
performance as a professional, resulting in professionals
with training needs that have just reflecting on practice.
This research aims to investigate the Pibid (Institutional
Scholarship Program Initiation to Teaching) training for
teachers of Chemistry of the municipality of Quixadá in
the period 2009 ‐ 2012 The research is characterized as
exploratory and had questionnaires as a source of data.
Eighty‐five students participated in the state schools of
the city of Quixadá twenty‐four fellows Pibid Chemistry
Quixadá five chemistry teachers of schools involved with
the project totaling one hundred and fourteen

participants. The results show that the performance of
fellows in schools has been satisfactory to students and
supervisors and that the activities developed in the
project have brought benefits to the initial training of
fellows, allowing them to making decisions about
whether or not to follow the teaching profession. We
conclude that the activities in Pibid are efficient, helping
to promote basic education and the integration of the
Institution of Higher Education and Public Schools Basic
Education disseminates growth market for generating
learning, students and supervisors.
growth, generating learning for scholarship holders,
students and supervisors.

KEY‐WORDS: Chemistry teaching, teacher training, Pibid, Quixadá.
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AVALIAÇÃO DO PIBID PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo o papel do professor está sendo questionado e redefinido de
diversas maneiras, em face das mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil.
Originaram‐se por conseguintes inúmeros desafios à formação dos professores, pois, nos dias
atuais não é mais suficiente para o professor saber apenas os conteúdos a serem ensinados.
Lembra Perrenoud (2000), que conhecer os conteúdos a serem ensinados não é suficiente
quando se pretende instruir alguém, é preciso saber relacionar os conteúdos a objetivos e a
situações de aprendizagem.
Este pensamento acentua‐se ao se focar disciplinas como Química, Física e Matemática.
No caso da Química, em particular, não é recente a ineficiência da formação de alunos e
professores nesta disciplina (BRASIL, 2008). O mais preocupante é a dificuldade demonstrada por
alguns professores em relacionar conteúdos específicos com as situações da vida cotidiana. Tal
fato é decorrente da falta de alicerce na formação inicial dos professores, a qual deveria fornecer
suporte pedagógico para uma formação eficiente e eficaz.
Durante o século XIX e início do século XX, a finalidade da Educação Brasileira era a
formação de uma pequena parcela da sociedade, a elite, para o exercício das atividades político‐
burocráticas, a fim de atender as necessidades do governo. Nessa época o ensino era constituído
por três níveis: Primário, Secundário e Ensino Superior (RANGHETTI, 2008). Constata‐se que
durante todo o século XIX a Química entra em cena apenas como disciplina complementar,
praticada, sobretudo para a realização de análises nos cursos de Engenharia, Medicina e
Farmácia.
Com os estudos do ensino e da ciência química nas faculdades de medicina e farmácia se
desenvolveu em uma tradição, os médicos e principalmente os farmacêuticos seriam os
primeiros professores dos muitos cursos de Química recém‐criados pelo país afora. Foi a partir do
século XX, na década de 50 que foi dada uma maior ênfase ao Ensino de Ciências Naturais nos
currículos escolares devido à necessidade de progresso científico no país. Um dos objetivos era
formar investigadores científicos que impulsionassem o avanço da Ciência e da Tecnologia, dos
quais dependia o progresso do país, que estava passando por um grande processo de
industrialização.
A partir da década de 1980 surge um novo desafio, o de tornar o Ensino de Química
uma prática que atendesse as necessidades e interesses de boa parte dos alunos nas escolas de
Ensino Fundamental e Médio, pois, eram muitos os alunos que apresentavam dificuldades no
aprendizado de Química, na maioria das vezes por não conseguirem perceber a importância
desta disciplina para suas vidas. Além disso, os professores de Química tinham dificuldade de
relacionar os conteúdos científicos com a vida cotidiana (PONTES et al., 2008).
Porém, um desafio que se tem encontrado e que é bastante prejudicial ao ensino no
Brasil é a carência de professores (BRASIL, 2008) no Sistema Educacional Brasileiro, sendo as
Ciências Exatas, em particular, Química, Física e Matemática as mais prejudicadas (PONTES et al.,
2008). O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), lançado em dezembro
de 2007 pelo Ministério da Educação através da Capes concede bolsas de iniciação à docência
para alunos de cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores responsáveis
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institucionalmente pelo Pibid e demais despesas a ele vinculadas, visando a formação inicial dos
licenciandos, com a finalidade de proporcioná‐los experiências pedagógico‐formativas, para o
uso de metodologias inovadoras através do contato direto desses futuros professores com a
realidade das escolas do seu município. Ao ser lançado, a prioridade de atendimento do Pibid
eram as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio, atualmente o Pibid
atende além da área de Ciências Exatas todas as licenciaturas da área de Ciência Humanas e
Sociais.
O programa destina‐se as instituições de Educação Superior públicas, filantrópicas,
confessionais ou comunitárias. As bolsas estão divididas em cinco modalidades atendendo as
seguintes condições: 1‐ iniciação à docência, destinada a estudantes de licenciatura, para que
desenvolvam atividades pedagógicas em escolas da rede pública de educação básica; 2 ‐
supervisão, destinada a professores de escola pública que supervisionam os licenciandos; 3 ‐
coordenação de área, destinada a professor da instituição proponente de cada subprojeto
aprovado incumbido na orientação dos bolsistas; 4 ‐ coordenação de área de gestão de processos
educacionais, destinada a professor da instituição proponente para cada projeto institucional; 5 ‐
coordenação institucional, destinada também para professor da instituição proponente para
cada projeto institucional.
O Pibid Química do Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
campus Quixadá iniciou suas atividades em março de 2010. Em pouco de mais de dois anos
foram realizadas atividades diversas como: ministrar aulas no Ensino Médio das escolas
conveniadas com o projeto, preparar apostilas dos conteúdos abordados pelas escolas,
desenvolver jogos e modelos pedagógicos que facilitam a compreensão e aprendizagem dos
alunos, treinamentos com os bolsistas através de minicursos, oficinas e práticas de laboratório
nas escolas, entre outras, construindo assim, a articulação entre teoria e prática e entre
universidades e escolas de Educação Básica.
Percebe‐se assim, a importância e a responsabilidade assumida por um projeto como o
Pibid que atua na formação inicial de professores, buscando a melhoria na qualidade da
Educação Básica. Essa atuação direta nas escolas é uma das ações que o projeto oportuniza aos
licenciandos, uma vez que um contato direto com a sala de aula irá contribuir abundantemente
na sua decisão de seguir ou não na carreira docente. Ajudará a descobrir as possíveis falhas nos
currículos que são adotados para o Ensino Fundamental e Médio, pois, tais currículos são muitas
vezes elaborados com conteúdos e metodologias distantes da realidade das escolas.
Segundo Freire (1996) é na prática que os saberes se confirmam, se modificam ou se
ampliam. Para Freire (1996):
A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes como o do domínio do
barco, das partes que compõem e da função de cada uma delas, como o conhecimento
dos ventos, de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o
papel do motor da combinação entre motor e velas. Na prática de velejar se confirmam,
se modificam ou se ampliam esses saberes (FREIRE, 1996. P. 22).

Assim compreendida, a prática de ensinar necessita investigar os fundamentos, as
condições necessárias e os modos de realizações dessa ação e com isso, aprender, encontrar
respostas, gerar questionamentos, confirmar saberes, adquirir novos entendimentos de como
proceder e disseminar a educação nos espaços escolares.
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A formação do ofício docente passa por diversas dificuldades, que vão desde a deficiência
de conteúdo pedagógico, ainda na faculdade até sua atuação como profissional, resultando em
profissionais desestimulados que acabam refletindo isso na sua prática. A formação do professor
afeta diretamente o desempenho do aluno, como ressalta Devos (2010), existe uma relação
explícita entre a eficiência do professor e o desempenho dos alunos, logo, a elevação da
qualidade da educação passa primeiramente pela qualidade na formação docente.
Conforme Pimenta (2011), para fazer algo é necessário conhecer os instrumentos
necessários para aquilo que se quer realizar, uma das formas de conhecer é experimentando,
praticando, investigando. É necessário mais do que só aprender os conteúdos da área de
formação, é fundamental que seja aprendido como disseminar estes conteúdos em sala de aula a
fim de gerar conhecimento e aprendizagem de outras pessoas. Há, portanto, uma grande
demanda sobre o professor em formação, em termos de saberes que ele precisa dominar
(MARTINS, 2005).
Percebe‐se assim a importância do Pibid na iniciação à docência, pois ampliam‐se nessa
perspectiva as possibilidades de romperem‐se com o tradicional modelo dos cursos de formação
de professores rumo à inserção na realidade escolar, construindo a união entre: teoria e prática;
concreto e abstrato; conhecimento e experiência. Para Schutz (2009) os cursos de licenciatura
não devem ser definidos pelas ênfases em conteúdos específicos que ministram, muito mais que
isto, devem revelar visões de conhecimento, educação e de prática pedagógica.
O Pibid Química do IFCE procura trabalhar não só a prática, mas a reflexão crítica sobre
ela, procurando sempre novos métodos para facilitar o processo de ensino‐aprendizagem de
Química, apoiando‐se na pesquisa e nas experiências adquiridas como fontes de inovação e
reciclagem para o “ser professor”. Levando em consideração o fato do Ensino de Química ser de
suma relevância à formação discente para o Ensino Médio e que esta disciplina não é, na maioria
das vezes, bem vista pelos alunos, que costumam apresentar algumas deficiências, é
imprescindível a abrangência do projeto Pibid devido a sua grande importância para formação de
professores.
Essa pesquisa tem como objetivos analisar a importância do Pibid na formação inicial de
futuros professores de Química no município de Quixadá, bem como as consequências do
trabalho realizado pelo bolsista na escola, na visão de supervisores e alunos e a melhoria ocorrida
no processo ensino‐aprendizagem dos alunos do Ensino Médio assistidos pelos bolsistas. Para
tanto, foi utilizado como metodologia a pesquisa exploratória, utilizando como fonte de dados
questionários. A pesquisa foi desenvolvida em quatro escolas do município de Quixadá e nas
dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Quixadá.
Participaram desta pesquisa oitenta e cinco (85) alunos de quatro (04) escolas de Ensino
Médio, da rede pública da cidade de Quixadá, que têm aula com os bolsistas do Pibid, estando
inseridos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, além de vinte e quatro (24) alunos de
Licenciatura em Química, que participam do projeto Pibid e que atuam nas escolas participantes
desta pesquisa e cinco (05) professores de Química das escolas participantes, que atuam na
supervisão do Pibid, somando um total de cento e quatorze (114) participantes. Os dados desta
pesquisa são referentes ao Pibid no período 2009 – 2012.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme tabela 1, a maioria (95,8%) dos bolsistas do Pibid ministraram aulas nas escolas
públicas de Ensino Médio atendidas pelo projeto, sendo que 83,3% sempre ministram aulas e
12,5% às vezes. Apenas 4,2% não ministrou nenhuma aula.
Percebe‐se que os bolsistas estão tendo a oportunidade da prática profissional antes
mesmo de se inserirem efetivamente no mercado de trabalho. Então, terão experiências para o
exercício da profissão, bem como, lhes ajudarão em futuros concursos que venham a prestar
para sua inserção no mercado de trabalho.
Tabela 1 ‐ Aulas ministradas pelos bolsistas do Pibid nas escolas conveniadas
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Sempre

20

83,3

Frequentemente

00

0,0

Às vezes

03

12,5

Raramente
Nunca

00
01

0,0
4,2

24

100

TOTAL

A análise da tabela 2 apresenta que 83,3% dos bolsistas gostam muito do trabalho que
desenvolvem no projeto e apenas 16,7% gostam pouco. Tal resultado é bastante animador,
levanto em consideração que, gostar do que se faz é o primeiro passo para fazê‐lo bem.
O fato dos bolsistas gostarem muito ou pouco do trabalho que desenvolvem no Pibid
também constitui um dos fatores determinantes para os que pretendem seguir a carreira
docente, assim também, como para aqueles que não pretendem seguir essa carreira, como
aumentar, diminuir ou mudar as pretensões de seguirem a profissão.
Tabela 2 ‐ Bolsistas que gostam do trabalho que desenvolvem
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Gosto muito

20

83,3

Gosto pouco

04

16,7

Não gosto, nem desgosto

00

0,0

Não gosto

00

0,0

Detesto

00

0,0

24

100

TOTAL

A figura 1 revela dados sobre os entrevistados que desejam seguir ou não a carreira
docente. Do total, 58,3% dos bolsistas pretendem seguir a carreira docente. Somados a esse
percentual, tem‐se ainda, 25% dos participantes que têm forte certeza dessa decisão o que
totaliza 83,3% dos participantes que desejam seguir a carreira docente. Entende‐se que é preciso
antes de tudo querer, ter vontade de fazer algo para fazê‐lo com qualidade. O desejo de seguir a
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carreira docente deve levar a uma reflexão sobre o sistema educativo na perspectiva de uma
escola mais eficaz, pois, ensinar exige do professor antes de tudo, dedicação.
Esse desejo acentua‐se ou rescinde‐se com a participação em programas ou ações que
oportunizem o contato direto dos licenciandos com o ambiente que pretendem trabalhar. A
vivência com os alunos e as experiências com a docência ajudam bastante na hora de decidir. Os
dados obtidos na tabela, abaixo, confirmam a importância do Pibid na tomada de decisão de
seguir ou não a carreira docente, mostrando que o Pibid/Química/IFCE, campus Quixadá,
influenciou a maioria dos seus bolsistas, uns mais, outros menos.

Figura 1 ‐ Bolsistas que pretendem seguir a carreira docente
Quando se questionou aos participantes para saber como o Pibid influenciou nessa
decisão, a tabela 3 revela fatores que foram propostos pelos próprios bolsistas mostrando que a
principal maneira de como o Pibid influenciou nessa tomada de decisão, foi o contato direto com
a profissão (37,5%), somados a isso tem‐se 16,7% que afirmam que a influência do Pibid foi
gerada pela inserção no ambiente escolar ou as experiências vividas em sala de aula.
Vale ressaltar também que 16,7% não conseguem dizer ao certo a forma exata de como o
Pibid influenciou nesta decisão, lembrando que todos os fatores citados compõem formas de
influenciar a decisão, formando assim não só uma maneira específica, mas um conjunto que
agrega inúmeras maneiras que lhes influenciam. Cabe ainda destacar que 12,3% foram
influenciados pela precariedade do ensino encontrado nas escolas públicas de Quixadá,
aguçando o desejo de contribuir para mudar para melhor essa realidade.
Tabela 3 ‐ Como o Pibid influenciou na decisão de seguir a carreira docente
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Inserção no ambiente escolar
Experiências vividas em sala de
aula
Contato direto com a profissão

04

16,7

04

16,7

09

37,5

Precariedade do ensino

03

12,3
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Estou indeciso
TOTAL

04

16,7

24

100

Ao questionar aos bolsistas sobre de que forma o Pibid tem contribuído em sua formação,
na tabela 4 pode‐se observar que a atuação no Pibid possibilitou uma efetiva participação no
cotidiano escolar com a prática profissional (37,5%), além de treinamentos específicos (20,8%)
que vão desde a elaboração de aulas teóricas e práticas a ministração dessas aulas de forma
instigante e dinâmica.
A participação no projeto melhorou também o desempenho e o estímulo dos bolsistas em
prosseguir no seu curso (8,3%), ajudou a vencer a timidez, aumentou a participação em eventos
(16,7%), publicações de artigos e na aplicação de novas tecnologias dentre outros fatores que
ajudam a desenvolver o potencial (16,7%) e que preparam para a profissão.
Diante do exposto, percebe‐se que é na prática que os nossos desejos se confirmam, se
transformam e se ampliam (FREIRE, 1996). Percebe‐se assim, a importância do Pibid na formação
inicial à docência, pois, ampliam‐se nessa perspectiva, as possibilidades de romper o tradicional
modelo dos cursos de formação de professores rumo à inserção na realidade escolar,
construindo assim a união entre: teoria e prática; concreto e abstrato; conhecimento e
experiência.
Tabela 4 ‐ Como o Pibid tem contribuído na formação docente inicial dos bolsistas
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Treinamentos específicos

05

20,8

Prática profissional

09

37,5

Estímulo a prosseguir no curso

02

8,3

Participação em eventos

04

16,7

Desenvolvimento potencial

04

16,7

24

100

TOTAL

Conforme a tabela 5, podemos constatar que 100% dos supervisores concordam que o
Pibid é um projeto muito importante na formação inicial dos bolsistas, reafirmando todos os
resultados obtidos até aqui. Enfatizando que o diálogo e a interação entre licenciandos,
coordenadores e supervisores provocam um movimento dinâmico e virtuoso de formação
recíproca e crescimento contínuo.
Tabela 5 ‐ Importância do Pibid na formação inicial dos bolsistas
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Muito importante

05

100

Importante

00

0,0

Pouco importante

00

0,0

Não se aplica

00

0,0
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Desnecessário
TOTAL

00

0,0

05

100

Os dados da tabela 6 mostram que 60% dos supervisores avaliam como ótimo o
desempenho dos bolsistas em sala de aula e 40% avaliam esse desempenho como bom, o que é o
um excelente resultado para alunos que ainda não são efetivamente professores. Dentro desta
perspectiva, Perrenoud (2000) lembra que o professor deve ser capaz de administrar situações
de aprendizagens, sendo esta a competência que rege o ofício do professor.
Tabela 6 – Avaliação do desempenho dos bolsistas Pibid em sala de aula.
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Ótimo

03

60,0

Bom

02

40,0

Regular

00

0,0

Ruim

00

0,0

Péssimo

00

0,0

05

100

TOTAL

Na tabela 7, pode‐se observar que 20% dos supervisores avaliam como ótima as aulas
ministradas pelos bolsistas e 80% avaliam como boa, totalizando 100% dos supervisores que
concordam que os bolsistas estão desenvolvendo um trabalho satisfatório.
Dentro desta perspectiva, Perrenoud (2000) acredita que, escolher e modular as
atividades de aprendizagem é uma competência profissional essencial, logo é fundamental que o
professor seja criativo, dinâmico e acima de tudo nunca desista de seus alunos, priorizando
sempre a aprendizagem apesar das dificuldades, pois elas sempre vão existir.
Tabela 7 ‐ Avaliação das aulas dos bolsistas Pibid
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Ótima

01

20,0

Boa

04

80,0

Regular

00

0,0

Ruim

00

0,0

Péssima

00

0,0

05

100

TOTAL

A tabela 8 apresenta a opinião dos alunos do Ensino Médio das escolas públicas quanto as
aulas ministradas pelos bolsistas. Percebe‐se que houve boa aceitação por parte dos alunos; o
que já é bom começo para quem está dando os primeiros passos de uma longa caminhada. A
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

tabela mostra que 47,1% dos alunos consideram as aulas ministradas pelos bolsistas Pibid boas e
34,1% consideram ótimas, em contrapartida 18,8% avaliam as aulas como regulares, isso mostra
que sempre há o que melhorar e que este é um processo contínuo.
Faz‐se necessário para o estudante de licenciatura, colocar em prática os conhecimentos
adquiridos durante o curso, e quanto mais cedo e mais vezes isto for feito melhor será, pois, é na
prática que percebe‐se uma sutil diferença entre o ideal e o real e, isso fará toda diferença para
perceber se ele vai ou não sentir‐se bem ao desenvolver tal atividade assim, como se seu
trabalho terá ou não o retorno satisfatório.
Tabela 8 ‐ Como os alunos avaliam as aulas do bolsista Pibid
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Ótima

29

34,1

Boa

40

47,1

Regular

16

18,8

Ruim

00

0,0

Péssima
TOTAL

00

0,0

85

100

A análise da tabela 9 revela a opinião dos supervisores quanto as aulas com a chegada dos
bolsistas do Pibid. Nota‐se 80% dos supervisores afirmaram que as aulas ficaram mais dinâmicas
com a chegada do bolsista Pibid e o uso de modelos pedagógicos (20%) passou a integrar as
aulas, melhorando a metodologia utilizada em sala nas aulas de Química.
Outra maneira eficiente de dinamizar as aulas, e deve ser utilizada pelos professores, é a
inserção da tecnologia no Ensino de Química, como por exemplo, laboratórios virtuais, pois eles
admitem a realização de experiências financeiramente inviáveis ou que apresentam alto grau de
periculosidade, com substâncias nocivas à saúde (SILVA; FERNANDES; NASCIMENTO, 2010).
É importante destacar que as tecnologias por si só, não aprimoram o aprendizado, uma
escola bem equipada não é garantia da melhora do ensino e da aprendizagem. Isso vai depender
de como se dá a interação entre professores, alunos e conteúdos após a inclusão dos novos
recursos, o computador deve ter um uso dirigido, pois para que os objetivos de ensino sejam
alcançados, é primordial que os professores estejam preparados para tirarem o melhor proveito
das chamadas tecnologias de informação e comunicação (SCACHETTI, 2012).
Tabela 9 – O que melhorou na metodologia utilizada nas aulas de Química com a presença dos
bolsistas Pibid
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Ficaram mais dinâmicas

04

80,0

Uso de modelos pedagógicos

01

20,0

Aulas de reforço

00

0,0

Não melhorou

00

0,0

Outra

00

0,0

05

100

TOTAL
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CONCLUSÃO
Conclui‐se que no desenvolvimento de suas atividades, o Pibid/Química do IFCE Quixadá
2009 – 2012 tem trazido grandes contribuições na formação inicial dos bolsistas, percebidas nos
subsídios oferecidos também para uma melhora na aprendizagem dos alunos do Ensino Médio,
se mostrando um meio eficaz que ajudará a promover a melhoria e qualidade da Educação
Básica.
A produção e disseminação de conhecimento nas escolas públicas de Quixadá estão
aumentando a partir da integração entre instituição de Ensino Superior e escolas públicas de
Educação Básica, originando situações de aprendizagem que devem permitir gerar nos bolsistas,
alunos e supervisores o desejo de aprender.
A relevância do Pibid vem lembrar que o resgate da Educação Básica passa
primeiramente, pela valorização do magistério, porque é a qualidade do professor que revela,
mais do que tudo, a qualidade da escola (DEMO, 2010). Portanto, investir em educação é antes
de tudo, investir na formação do professor.
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RESUMO
A inovação em sala de aula está sendo alvo de bastante
discussão na atualidade, trabalhos publicados em
eventos sobre esse assunto são vários. E o ensino de
química como não é diferente, os professores ao se
confrontarem com esse impacto de mudança estão
tentando modificar sua prática docente, ministrando
aulas com métodos diversificados, tentando evitar a
aula tradicional, onde o professor é o transmissor de
conhecimento e o aluno um mero receptor. Nos dias
atuais não era para se permitir que o ensino de química
fosse transmitido aos alunos sem a contextualização
com a realidade que eles vivenciam em seu cotidiano. O
trabalho tem como objetivo mostrar que inovar a
prática docente se faz necessário para uma melhor

relação aluno‐professor e a uma melhor aprendizagem
do aluno. Realizou‐se uma pesquisa bibliográfica sobre o
assunto e aplicou‐se um questionário contendo dez (10)
perguntas a trinta (30) professores do ensino Médio em
escolas públicas do município de Quixadá, tentando
obter dos mesmos quais as metodologias são mais
utilizadas em sala de aula. A Maioria dos questionados
afirmaram utilizar aula expositiva dialogada, e em
relação às quais metodologias deixavam os alunos mais
estimulados em aprender, afirmaram ser aulas práticas.
Outro fator bastante interessante é que a maior parte
dos docentes asseguraram que a diversificação de
metodologia proporciona uma melhor interação
professor‐aluno.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino; Química; Metodologias Diversificadas; Sala de Aula.

USE OF METHODOLOGIES IN TEACHING OF CHEMISTRY
ABSTRACT
The innovation in classroom has been the target of
much discussion in the news, papers published in events
on this subject are various. And the teaching of
chemistry as it is no diferente, the teachers when
confronted with the impact of change are trying to
modify their teaching practice, giving classes with
diversified methods, trying to avoid the traditional class,
where the teacher is the transmitter of knowledge and
the learner na mere receptor. In the present day was
not meant to be allowed to chemistry teaching it were
transmitted
to
the
students
without
the
contextualization with the reality that they experience in
their daily lives. The study aims to shows that innovate

the teaching practice is necessary for better student‐
teacher and a better student learning relationship. We
performed a literature search on the subject and applied
a questionnaire containing ten (10) questions to thirty
(30) high school teachers in public schools from
Quixadá, trying to get of the same methodologies which
are most widely used in classroom. The Most of
respondents stated that they used dialogic expositive
class, and for which methodologies let more stimulated
students in learning how, said it practical classes.
Another noteworthy factor is that most teachers
ensured that diversification methodological provides a
better teacher‐student interaction.

KEY‐WORDS: Education; Chemistry; Diverse methodologies; Classroom.
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UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS NO ENSINO DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
O uso de novas metodologias vem sendo implantado em sala de aula pelos professores,
com o intuito de conseguir uma maior atenção dos alunos em suas aulas e proporcionar uma
melhor aprendizagem. O ensino de química, semelhante dos demais, precisa a cada dia de
atenção especial dos professores para que se possam obter melhores resultados no processo
ensino‐aprendizagem.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) o ensino em todas as áreas,
não somente na disciplina de química deveria ser lecionado de maneira dinâmica, criativa, com
estratégias de ensino que prenda a atenção do aluno deixando o costume de aula tradicional
(BRASIL, 2002).Vale ressaltar que aplicar e desenvolver o uso de novas metodologias não significa
dizer que os professores precisam deixar de explicar os conteúdos, mas fazer uma conexão,
relacionando a teoria com prática, contextualizando com o que os alunos vivenciam.
Os PCN’s ressaltam que é de total importância que o ensino de química esteja vinculado
com os diversos campos de conhecimento, que o mesmo esteja interligado com o cotidiano, que
seja lecionado de forma interativa, atrativa, dinâmica, mostrando ao estudante diferentes formas
de compreensão do saber, e para que aconteça o processo ensino‐aprendizagem, faz‐se
necessário que o docente associe a teoria com a prática, não somente com o propósito de
ilustrar, mas de modificar, inovar, dinamizar sua metodologia despertando no aluno um maior
desejo, anseio de aprender (BRASIL, 2002).
De acordo com Rosa (2012), ensinar não é apenas passar conteúdos para os alunos
fazendo com que os mesmos venham apenas memorizar, mas despertar nos discentes a
capacidade de refletir e desenvolver estratégias distintas de conhecimentos. Os educadores
devem ensinar com a preocupação dos alunos realmente aprenderem, fazendo com que
desenvolvam a capacidade de construir seu próprio conhecimento para que haja uma
aprendizagem significativa por parte do aluno.
Os métodos de lecionar uma aula tentando obter dos alunos um bom rendimento são
diversos. O educador pode dividir a turma em pequenos grupos, ministrar uma aula expositiva
dialogada a turma completa, trabalhar individualmente com cada aluno fazendo perguntas
direcionadas tentando detectar o que cada indivíduo já possui de conhecimento para adequar
sua metodologia com o que aquele aprendiz já conhece (DUK, 2005).
É importante que o professor consiga descobrir diferentes formas de se relacionar com os
educandos, compreendendo que cada um é diferente, vivenciando situações diferentes e através
desta percepção ter consciência de que mudar é necessário e com isso tentar buscar ferramentas
que possibilitem aos alunos uma aprendizagem eficiente. E para que isto ocorra não se faz
necessário apenas que o conteúdo seja transmitido, mas que seja adaptado à realidade dos
aprendizes (BOLFER, 2008).
É conveniente salientar que todo educador deve ter consciência de que ensinar não se
resume apenas na transmissão de conhecimento, porém em mostrar estratégias que leve os
alunos a construírem seu próprio conhecimento de forma independente, que construa o seu
saber de acordo com o que já conhece, pois desta forma é bem mais fácil ensinar objetivando a
aprendizagem dos alunos e não somente a transmissão de conteúdos (OLIVEIRA; TOSCANO,
2012).
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No ensino de ciências há essa necessidade de usar as diversas metodologias disponíveis
para os professores dessa área. De acordo com Andrade (2009) o estudo das disciplinas da área
de ciências da natureza não se limita apenas em aprender os conteúdos teóricos, por isso o
professor dessas disciplinas devem estar sempre acompanhando as evoluções ocorridas na
sociedade, uma vez que o ensino volta‐se a realidade e transformações acontecidas.
Nota‐se que, Infelizmente, nos dias atuais o ensino de ciências ainda é visto como se a
parte teórica fosse bem mais importante do que a prática, por este motivo a maioria dos
educadores ensinam considerando a teoria como seu guia, e quando têm que relacionar a teoria
com a prática eles sentem bastantes dificuldades pelo fato de não estarem adaptados a essas
mudanças (WACHOWICZ, 2007).
Os PCN’s mostram que o educador deve desenvolver nos educandos habilidades que os
tornem seres independente que possam pensar, raciocinar, construir seu próprio saber de forma
autônoma, capazes de se responsabilizarem por suas próprias escolhas, pois o mundo no qual
vivemos não nos permite termos um conhecimento homogêneo (BRASIL, 2002).
Conforme Casteleins (2011), para que o ensino de ciências em todas as etapas da vida
escolar tenha uma aprendizagem satisfatória, faz‐se necessário que haja técnicas de ensino
diversificadas, materiais que facilitem ao professor uma melhor qualidade de ensino e
aperfeiçoamentos constantes referentes aos avanços das novas tecnologias.
Portanto o ensino de química, assim como todas as outras ciências, não se resume apenas
em mostrar aos alunos conceitos, definir fórmulas ou induzi‐los a memorizar determinadas
teorias. Ensinar é despertar no aprendiz o desejo de aprender, é conscientizá‐los que o
conhecimento sempre está em crescimento, evoluindo, em construção e que eles possam
sempre está desejosos a buscar aperfeiçoamento naquilo que eles já conhecem (Maia, 2001).
Faz‐se necessário que o professor utilize diversas metodologias pedagógicas com o intuito
de mostrar aos discentes os diferentes métodos de se aprender, transmitindo novos
conhecimentos, estimulando‐os a buscar novas formas de conhecimento para que ocorre uma
aprendizagem significativa (SOUSA, 2011). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
relata que nos últimos 40 anos o ensino de química incluiu formas diversificadas de ensino,
mostrando modificações existentes na disciplina com o intuito de preparar indivíduos capazes de
se adaptarem as mudanças ocorridas no mundo (BRASIL, 1996).
Os PCN’s ressaltam que a etapa final da educação básica (ensino médio), não deve
consistir apenas em preparar os alunos para serem aprovados em exames de seleção, como
vestibulares entre outros, pois tal método consiste em condicionar os discentes a resolverem
questões seguindo praticamente o mesmo raciocínio lógico. A aprendizagem em química deve
esta vinculada com os costumes, mudanças, transformações da sociedade em que os alunos
vivem (BRASIL, 2002).
Lima (2012) destaca que o ensino de química deve desafiar, estimular os alunos a
conseguirem construir seu próprio conhecimento, não admitindo que essa disciplina seja apenas
definições de conceitos, teorias, mas que os discentes possam utilizar métodos que façam com
que associem a teoria à prática, conseguindo fazer essa conexão e perceber que a química faz
parte do mundo em que vivem.
No ensino de química, os alunos enfrentam dificuldades na compreensão dos conteúdos
transmitidos pelo professor, eles não conseguem assimilar as definições sobre determinados
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conceitos expostos em sala de aula, não conseguem relacionar os conteúdos com o cotidiano,
isto poderia ser amenizado através de aulas práticas, pois através das mesmas os alunos
conseguem ter uma melhor compreensão do conteúdo ministrado pelo professor, as aulas ficam
mais dinâmicas fazendo com que eles percebam a química no seu dia a dia (SOUSA, 2011).
Lima e Leite (2012) relatam que é notório perceber o desinteresse que maioria dos jovens
tem pela disciplina de química, por isso faz‐se necessário que a escola desenvolva atividades que
atraiam os alunos, atividades que os permitam participar de forma ativa na sociedade em todos
os aspectos que compõe a mesma como: economia, cultura, política, entre outros, pois mediante
metodologias de ensino mais amplas os alunos podem se sentir estimulados a estudar essa
disciplina que para muitos é tão complexa.
Ensinar de forma diversificada não é abandonar os métodos anteriores de ensino, é
relacionar, associar, adaptar essas metodologias alternativas de ensino a sua didática, é
importante que percebam a importância que as mesmas possuem. Atualmente na literatura são
citadas várias metodologias de ensino, então isto facilita os educadores a se adaptarem a essas
mudanças (LIMA, 2012).
Segundo Gadotti (2003), a educação tradicional não deixou de existir após os diversos
debates em relação às novas metodologias de ensino que estão sendo implantadas na educação.
Pode‐se perceber que, mesmo não sendo o grupo total de educadores que utilizam metodologias
diversificadas, há algumas transformações satisfatórias. Vale ressaltar que tanto a educação
tradicional como essa nova educação almeja formar indivíduos capazes de construírem seu
próprio conhecimento para que possam visualizar o progresso individual.
O objetivo desta pesquisa é ressaltar a importância do uso de novas metodologias em
sala de aula, analisar o processo ensino‐aprendizagem mediante metodologias utilizadas pelos
professores no ensino médio, tentar identificar quais metodologias são utilizadas pelos
professores de química, verificar se a diversificação de metodologias proporciona aos alunos
maior interesse e desempenho na disciplina de química.
METODOLOGIA

Realizou‐se uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de novas metodologias no ensino de
química. O trabalho foi realizado em escolas públicas estaduais do Ensino Médio no município de
Quixadá/CE. Os participantes desta pesquisa foram 30 professores com idades entre 19 a 35 anos
de escolas públicas estaduais do Ensino Médio do município de Quixadá no estado do Ceará.
A pesquisa se desenvolveu através de uma pesquisa bibliográfica sobre o uso de novas
metodologias no ensino de química, após essa etapa aplicou‐se um questionário contendo dez
(10) perguntas, sendo nove (09) delas objetiva e (01) subjetiva a trinta (30) professores tentando
obter deles quais as metodologias mais utilizadas em sala de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados coletados na aplicação dos questionários foram organizados
quantitativamente em tabelas e gráficos para uma melhor visualização dos resultados.
A figura 1 mostra as respostas dos professores quando questionados sobre a
interação com os alunos na sala de aula. A maioria (73,33%) relataram existir interação na
relação professor‐aluno. Isto é muito importante, pois quando há uma relação professor‐aluno
amigável com certeza ocorrerá uma melhor aprendizagem. Ramos (2011) ressalta que o
professor pode contribuir bastante para o desenvolvimento estudantil dos alunos, como em
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todas as áreas da vida desses indivíduos, e essa contribuição para o processo de aprendizagem
pode ser significativa ou, quando não ocorrer a interação e a comunicação na relação‐professor,
insatisfatória.
Vinte por cento (20%) dos professores relataram haver pouca interação, já 6,7%
disseram haver muita interação, enquanto nenhum dos participantes disseram que não havia
interação.
Muita Interação
Pouca interação
Há interação
Não há interação

73.3%

0%

6.67%
6,7%
20%

Figura 1 – Interação professores / alunos nas aulas de química.
A diversificação de metodologia contribui muito para uma melhor relação professor‐
aluno. Conforme Gil (2011), quando o mesmo destaca que para ensinar o professor deve em
primeiro lugar tentar conhecer seus alunos lecionando aulas com diferentes métodos para que os
discentes possam se sentir estimulados a aprender, e quando eles percebem a dedicação do
professor vão criando um afeto pelo professor e pela disciplina.
Na figura 2 é possível observar quanto a importância do uso das diversas metodologias
favorecendo para uma melhor relação aluno‐professor. De acordo com os dados, pode‐se dizer
que 73,33% dos docentes afirmaram que contribuía muito, 23,33% responderam que contribuía,
enquanto 3,34% asseguraram contribuir pouco, e nenhum dos participantes alegaram não
contribuir.
Não contribui

Frequência

Contribui

23,33%

3,34%

Contribui pouco

Contribui muito

73,33%
0

10

20

30

40

50

60

70

Porcentagem

Figura 2 ‐ Aula lecionada com metodologias diversificadas contribui para uma melhor relação dos
professores/alunos.
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Ao serem indagados se a disciplina de química ministrada em sala de aula
proporcionava aos alunos uma interação com a realidade social e a prática profissional, 53,34%
afirmam que sempre fazem essa conexão, 46,66% disseram que frequentemente faziam esse
nexo e nenhuns dos participantes asseguraram raramente fazer ou nunca fazer, isto é bastante
importante, pois a escola deve formar indivíduos capazes de viver em sociedade em qualquer
aspecto de sua vida.
Ao ministrar a disciplina de química o educador deve contextualizar o conteúdo a ser
transmitido com o que os alunos vivenciam, com o que ocorre na sociedade em que os indivíduos
estão inseridos. Essa relação deve ser feita sempre, pois a escola é o local que deve capacitar os
discentes à atuarem na sociedade de forma ativa.
Conforme as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio ‐ OCNEM
(2006), o ensino de química deve ser transmitido de forma contextualizada, dinâmica, interativa
fazendo conexões com a realidade dos alunos, proporcionando aos discentes um ensino focado
na sua vivencia, cotidiano, realidade de vida, ou seja, o ensino de química focado em situações
reais vivenciadas pelos aprendizes.
Tabela 1 ‐ Disciplina de química ministrada proporcionando aos alunos uma interação com a
realidade social e com a prática profissional.
RESPOSTAS

FREQUÊNCIA

%

Sempre

16

53,34

Frequentemente

14

46,66

Raramente

0

0

Nunca

0

0

TOTAL

30

100

A figura 3 mostra as opiniões dos professores quando foram questionados sobre quais as
metodologias utilizadas por eles em sala de aula prendia mais a atenção dos alunos, 83,3%
responderam que as aulas práticas deixam os alunos mais concentrados na aula. Maioria das
aulas práticas são ilustrativas e isso chama bastante a atenção dos alunos deixando os mesmos
estimulados no conteúdo proposto pelo professor a ser aprendido.
Podemos confirmar este fato com Monialine et al., (2012) quando ele ressalta através de
dados obtidos na realização de um trabalho sobre a aprendizagem dos alunos com aulas práticas,
que a utilização de aulas práticas contribui bastante para o ensino e aprendizagem pois os alunos
ficam mais interessados em estudar química.
Dez por cento 10% dos docentes responderam que os alunos fixam mais a atenção
quando a aula é lecionada com jogos pedagógicos, 3,35% asseguram obter atenção dos alunos
quando a aula é ministrada somente com livros didático, quadro e pincel, e 3,35% dos docentes
afirmam que os alunos estão mais concentrados quando a aula é lecionada com projetor
multimídia.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Figura 3 – Metodologias utilizadas nas aulas de química que mais prendem a atenção dos
alunos
A tabela 1 mostra as respostas dos professores quando foram indagados se as
metodologias que eles utilizavam em sala de aula favoreciam a aprendizagem, e 63, 33% dos
participantes declararam que frequentemente utilizam metodologias que favorece a
aprendizagem, 26,67% asseguraram sempre utilizar, enquanto nenhum dos participantes afirmou
raramente utilizar ou nunca utilizar, as metodologias adotadas pelos professores em sala de aula
possuem bastante importância no nível de aprendizagem dos discentes.
Almeida (2001) destaca que o ensino de química deve ser transmitido com estratégias de
ensino que venha proporcionar aos discentes uma melhor aprendizagem, que as metodologias
adotadas em sala de aula despertem motivação, interesse, estimulo. Que essa ciência tão bela
não venha a ser transmitida com o intuito apenas de repassar conteúdo, mais que através dela os
discentes passem a ter uma melhor compreensão do mundo de forma geral.
Tabela 2 ‐ Disciplina de química lecionada com metodologias que incentivam a aprendizagem.
Respostas
Sempre
Frequentemente
Raramente
Nunca
Total

Frequência
8
19
3
0
30

%
26,67
63,33
10
0
100

A figura 4 mostra a satisfação dos professores quanto a sua profissão; 66,66% dos
docentes afirmaram está satisfeito com sua profissão e 33,34% relataram não está. Infelizmente
nem todos os educadores estão satisfeitos com sua carreira. De acordo com Ruivo et al., (2008)
existem vários motivos para que o docente esteja satisfeito com sua profissão como a afetividade
e aprendizagem dos alunos, convívio agradável na escola, interesse pessoal pelo trabalho
realizado entre outros.
São vários fatores que podem ocasionar a insatisfação profissional na carreira docente
como o desinteresse e indisciplina dos alunos, dificuldades de se relacionar com os discentes e
com os colegas de trabalho, recompensas e expectativas na carreira profissional, dificuldades de
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aprendizagem de alguns alunos, então todas essas dificuldades enfrentadas por eles causa um
mal estar docente pelo fato de não conseguirem controlar as mesmas. (RUIVO et al., 2008).
Mediante os fatores de satisfação e insatisfação profissionais citados acima podemos
perceber que praticamente todos estão voltados à interação que eles têm tanto com os alunos
como com os colegas de trabalho, então vale ressaltar o quanto a escola é um ambiente onde
deve ser explorado as relações interpessoais.
Sim
Não

33.3%

33,34%

66,66%
66.7%

Figura 4 – Satisfação dos professores quanto a sua profissão.
CONCLUSÕES
O uso diversificado de metodologias no ensino de química contribui bastante para
uma melhor aprendizagem, pois é possível notar que quando o professor varia os métodos de
ensino os discentes se sentem mais estimulados em aprender e consequentemente a
aprendizagem que ocorre é mais significativa para o aluno.
Mesmo a educação em ciências tendo evoluído bastante nas últimas décadas
percebe‐se que infelizmente o ensino não está voltado para o processo ensino‐ aprendizagem
como deveria, pois na maioria das vezes o professor não consegue ensinar de acordo com o que
o aluno necessita aprender, ou seja, o ensino não está contextualizado com os conhecimentos
que aquele aluno já possui.
Isso acontece muito por que para alguns educadores a prática tradicional ainda é o
melhor método de ensino e no dia a dia podemos perceber que a realidade não é essa, podemos
confirmar isso através dos questionários anexados nesse trabalho na qual maioria dos
professores respondem que aulas lecionadas com diferentes metodologias contribuem para uma
melhor aprendizagem e para uma melhor relação professor‐aluno.
Portanto é importante explorar a potencialidade dos aprendizes mediante as diversas
formas que estes têm de aprender, e desenvolver em sala de aula estratégias de ensino que
promovam a aprendizagem nos alunos através de métodos diversificados de ensino com o intuito
de proporcionar aos discentes uma aprendizagem eficaz, evidenciando uma melhor relação
professor‐aluno.
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RESUMO
O presente texto tem como objetivo apresentar os
resultados do projeto Ações Educativas para o Uso da
Internet Segura Ponto de Cultura Alafiá, realizado com
os usuários desta Unidade de Inclusão Digital (UID). Os
mantenedores da instituição são o Ministério da Cultura
e o Terreiro de candomblé ILÊ AXÉ OJU ONIRÊ que
desenvolve cursos para comunidades carentes e povos
dos terreiros de candomblé do município Santo Amaro‐
BA. Tivemos como público alvo crianças, jovens e
adultos e os objetivos foram incluí‐los digitalmente e

orientá‐los para o uso seguro da internet. Os resultados
nos possibilitaram uma reflexão em relação à exclusão
digital a qual essas comunidades se encontram, então,
fomos levados a assumir o papel não só de professor
formador no uso de tecnologias, mas também cidadãos
em busca do desenvolvimento humanístico e sócio
cultural dos sujeitos envolvidos no projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, cultura, inclusão digital, internet segura.

EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR USING SECURE INTERNET POINT ALAFIA CULTURE
ABSTRACT
This paper aims to present the results of the project
Educational Activities for Using Secure Internet Point
Alafia Culture, developed with the users of this Unit for
Digital Inclusion (UID). The maintainers of the institution
is the Ministry of Culture and the Shrine of Candomblé
ILÊ AXÉ OJO ONIRÊ widh offer courses for disadvantaged
communities and people from Candomblé IN Santo
Amaro, Bahia. The target audience were children, youth

and adults and the projectve goals were digitally include
them and guide them to the safe use of the internet.
The results allowed us to reflect on the digital exclusion
lived by these communities, so that we took not only the
role of a teacher trainer in the use of technologies, but
also a citizen seeking humanistic and socio‐cultural
development of the subjects involved in the project .

KEY‐WORDS: Education, culture, digital inclusion, secure internet.
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AÇÕES EDUCATIVAS PARA USO DA INTERNET SEGURA NO PONTO DE CULTURA ALAFIÁ
INTRODUÇÃO
No mundo atual, com a expansão acelerada das redes sociais, percebemos, cada vez mais,
a vulnerabilidade que crianças, adolescentes e adultos estão expostas no mundo digital. O espaço
democrático que a Internet proporciona pode se transformar também em uma armadinha para
práticas de crimes digitais, como: a pedofilia, o roubo de dados, o racismo, a intolerância
religiosa, o cyberbullying, a homofobia etc. O projeto Ações Educativas para o Uso da Internet
Segura no Ponto de Cultura Alafiá1, através do apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Edital MCT/CNPq nº49/2010 ‐ Inclusão Digital e Social, com seis
Bolsas de Apoio a Difusão do Conhecimento_Nível B, durante 12 meses, proporcionaram aos
discentes envolvidos no projeto, não só a reflexão do seu papel de futuro professor, mediador do
conhecimento, mas também, do seu compromisso com a cidadania e o desenvolvimento da
sociedade.
A equipe buscou junto à comunidade desenvolver um trabalho de inclusão digital através
da utilização de softwares livres, promovendo ações educativas para o uso da tecnologia da
informação de forma consciente e responsável através de atividades participativas como: aulas,
oficinas, palestras, sem desconsiderar o meio em que estes estão envolvidos, valorizando a
cidadania e a cultura afro‐brasileira da região.
Não basta promover apenas a inclusão digital, é necessário estabelecer ações educativas
para o uso seguro da internet, porém, incluir o sujeito digitalmente não é apenas alfabetizá‐lo em
informática, mas incluí‐lo no desenvolvimento da sociedade através da utilização das tecnologias,
pois, como afirma Lemos e Costa (2005, p.13) “Incluir digital e socialmente deve ser uma ação
que ofereça ao indivíduo condições mínimas de autonomia e de habilidade cognitiva para
compreender e agir na sociedade informacional contemporânea”.
O grupo do nosso trabalho era composto por estudantes do curso de Licenciatura em
Computação e a nossa inquietação foi a de perceber que maioria dos jovens e crianças que
estava participando do projeto tinha o principal interesse em utilizar a Internet apenas pelo lazer,
principalmente acessar as redes sociais, site de jogos, baixarem músicas, pois grande parte deles
não possuía computador em casa, a oportunidade que tinham, queriam aproveitar para tais
atividades. Com o passar do tempo fomos dialogando em nossos encontros semanais, através de
aulas, palestras, oficinas e apresentamos que a Internet poderia ser utilizada para outros fins,
também interessantes, inclusive o uso das redes sociais não só para o lazer, mas para
compartilhamento de conteúdos interessantes que contribuíssem para a formação crítica,
política de cada um deles.
1

Alafiá em yorubá significa junção de todos os desejos.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Durante doze meses foram desenvolvidas no projeto diversas atividades no Ponto de
Cultura Alafiá, todas aliando o contexto da educação e tecnologias digitais a partir de recursos
didáticos e tecnológicos feitos em software livre e não se esquecendo de valorizar a cidadania e a
cultura afro‐brasileira da região, já que este foi um contexto em que o público do nosso trabalho
estava inserido.
Para a realização das atividades de conscientização do uso segura da Internet na UID o
nosso grupo realizou pesquisas relacionadas ao trabalho da SaferNet Brasil2, uma organização
não governamental que se preocupa em combater as práticas virtuais criminosas. Por existir
graves problemas relacionados ao uso inadequado da Internet, como a prática de crimes e
violações contra os Direitos Humanos, entendidos como direitos essenciais à pessoa humana, a
organização visa o bem‐estar social através da igualdade, proibindo qualquer espécie de
discriminação.
Desenvolvemos o projeto com atividades participativas bem como, aulas de informática
básica, pois por se tratar de uma comunidade carente, principalmente com baixa escolaridade,
houve aquelas pessoas que não tinham contato com as tecnologias digitais. Então se fez
necessário a realização de oficinas em que dois dias na semana os usuários da Unidade de
Inclusão Digital tinham as aulas de informática básica para conhecer o ambiente das tecnologias
da informação e comunicação, desde o hardware, parte física do computador, que envolve:
monitor, mouse, gabinete, teclado, entre outros periféricos até o software, que é a parte lógica
do computador, que envolve os sistemas operacionais e outros tipos de programas utilizados. Em
consequência conseguimos o nivelamento entre os usuários participantes do projeto em relação
à utilização básica do computador; também houve a realização de outras oficinas, palestras,
levando também em consideração a cultura local em que os participantes estavam envolvidos.
Nas oficinas e palestras discutimos sobre a importância da utilização da Internet de uma
forma consciente, bem como se proteger dos perigos da rede e utilizá‐la com segurança,
evitando a divulgação de dados pessoais, principalmente nas redes sociais. Esta foi umas das
discussões ressaltadas já que as redes sociais são bastante utilizadas atualmente pelos públicos
jovens e adultos; houve também palestras sobre a cultura e tradições, ambientes e
ambientalidades, pontos fortes de serem discutidos sobre o município Santo Amaro da
Purificação, sendo que é presente a cultura das matrizes africanas.
Um dos focos da discussão no trabalho realizado foi sobre o cyberbullying, no qual explicamos os
seus efeitos e como agir diante dele.
2

A SaferNet Brasil é uma associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos, sem
vinculação político partidária, religiosa ou racial. Foi constituída em 2005 por um grupo de cientistas da computação,
professores, pesquisadores e bacharéis em Direito com a missão de defender os Direitos Humanos Internet
brasileira. [http://www.safernet.org.br/site/].
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[...] os efeitos negativos inerentes ao cyberbullying não são pequenos 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 criminalidade mais tarde tanto para iniciador, ou
destinatário do assédio moral. (HINDUJA; PATCHIN, 2008, p.149).

Os locais propícios ao fenômeno da violência virtual são as redes sociais, bem como,
Orkut, Blog, Facebook entre outras. Estes sites de relacionamento fornecem espécies de álbuns
digitais que também comportam a publicação e armazenamento de qualquer tipo de imagem na
rede, são espaços de “exposição da vida cotidiana”, permitindo a exposição da vida íntima e
privada das pessoas. Contudo, programas computacionais de coleta e processamento de
informação expõem as ações e comportamentos de inúmeros indivíduos. Neste sentido, o debate
em torno do abuso aos direitos humanos por meio das tecnologias tem ganhado muita
importância na sociedade atual.
Nesses espaços, geralmente usuários, utilizam o anonimato, muitas vezes perfis falsos
com o intuito de macular a imagem de alguém causando transtornos na vida de muitas pessoas.
Partindo desta afirmação, orientamos crianças e adolescentes a utilizar o site da SaferNet, onde
está disponibilizado um espaço para que os usuários façam denúncias de sites que praticam
crimes de Pornografia infantil, Racismo, Neonazismo, Intolerância religiosa, Apologia e/ou
Incitação a crimes contra a vida, Homofobia e Maus tratos contra os animais.
Justamente em saber como os usuários da UID faziam a utilização da Internet, foi feita
uma entrevista semi‐estruturada, através de 49 questionários, respondidos pelo grupo que
acessavam a rede internet, fizemos ainda observação participante em outros momentos de
acesso e socialização no Ponto de Cultura Alafiá. Assim, foi possível perceber o perfil dos
usuários, e a partir disso a política de utilização. Entre as questões presentes, procuramos
identificar quem era o usuário. Com isso, atitudes e comportamento dos usuários nos foram
revelados significativos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao proporcionar o acesso aos recursos tecnológicos durante as práticas cotidianas no
ambiente virtual, no período do projeto, foi possível observar o comportamento dos usuários do
laboratório de informática.
Inicialmente foi percebido que alguns indivíduos engajados no projeto não percebiam o
trabalho de educação digital como um instrumento importante nas transformações sociais. Durante
todo processo de execução do projeto esta ideia errônea foi sendo transformada em uma perspectiva
para utilizar o que fora aprendido obtendo uma melhor qualidade de vida e relacionamento nas redes
sociais e nas atividades praticadas no ambiente virtual.
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Foi realizada uma pesquisa semi‐estruturada contribuiu de forma significativa para traçar o
perfil e os hábitos dos usuários que utilizam o laboratório de informática do local. A partir dos dados
coletados foi estabelecido que 63% destes usuários são do sexo feminino e 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, a faixa etária
varia entre 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.
Além das informações anteriores, foi sabido que dos 49 entrevistados, 15 possui acesso ao
computador em sua residência e 34 não possui computador, porém, apenas 8 tem acesso a internet,
6 deles possui banda larga. A ausência de Internet nos domicílios está relacionada ao alto custo
cobrado pelo serviço na cidade e o baixo orçamento familiar o que não possibilita a aquisição deste
serviço em seus domicílios. 67% deles, só acessam Internet uma vez por semana, no Ponto de Cultura
Alafiá, às vezes esse acesso não é garantido porque o número de usuários é bem maior que o de
computadores.
Quando perguntamos sobre as dificuldades com o sistema operacional Linux, Software livre,
utilizado na UID, 26 declararam que sentiram dificuldades para utilizar a interface gráfica e a internet,
outros 23 disseram não ter dificuldade com a configuração. Porém, não possuíam conhecimento a
respeito dos softwares livres que pode ser distribuídos gratuitamente e editado por outras pessoas,
como afirma Lima (2005, p.39).
”[…] 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” (LIMA, 2005, p.39).

A respeito dos comportamentos dos usuários quando estão na internet, 19 afirmaram que
entram em bate papo, e costumam ter acesso a várias informações ao mesmo tempo. 22 dos
usuários passam bastante tempo jogando no computador. E sobre a participação em redes sociais na
internet, 20 deles afirmam que possui perfil em sites de relacionamento como Orkut, MSN, Facebook,
entre outros. Quando perguntados se sofreram algum tipo de violência em algum site de
relacionamento, apenas um usuário, foi vítima de calúnia e difamação no Orkut, porém, não tinha
conhecimento de que é possível denunciar tal agressão e que existem sites responsáveis por orientar
e encaminhar as denúncias.
As atividades realizadas no projeto buscavam o desenvolvimento das interações sociais e
culturais do sujeito, além do o autoconhecimento e o conhecimento do outro, a fim de desenvolver
uma personalidade estruturada capaz de se afirmar como cidadão participativo frente à
sociedade.
Ao final do projeto percebemos as novas posturas adotadas pelos usuários do UID, o
cuidado ao divulgar suas informações pessoais, o respeito aos amigos e outros usuários nos sites
de relacionamento e o papel social em busca de orientar amigos, familiares, e outras pessoas que
estão a sua volta.
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CONCLUSÃO
Podemos afirmar que as tecnologias de comunicação e informação estão se tornando
parte não só da maneira como estudamos, mas também como trabalhamos, relacionamo‐nos e
enxergamos o mundo. Através da pesquisa neste projeto acompanhamos de perto que a
exclusão digital ainda é obstáculo para famílias carentes no Brasil, isso acaba excluindo
automaticamente as pessoas da sociedade. Nosso trabalho no ponto de cultura foi justamente
para romper um pouco essa realidade, promovendo inclusão digital articulando com
afrodescendência, valorizando a cultura e história, assim como a identidade dos afro‐brasileiros
residentes no município Santo Amaro da Purificação, ao mesmo tempo num processo de convívio
entre comunidade e estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia,
onde os bolsistas do projeto exercem o curso de graduação.
Foi percebido que os usuários da UID levaram consigo um pouco do conhecimento
adquirido durante esse período do projeto. Espera‐se que utilizem a Internet e as redes sociais,
além do lazer, para debates significativos para a sociedade, difusão da cultura e o mais
importante, praticarem ética, a responsabilidade do bom comportamento assim como mundo
real, também no ambiente virtual. Além disso, esperamos também que as políticas de
alfabetização digital aconteçam abrindo novos caminhos para ações educacionais possível com a
criação de espaços de inclusão digital, promovendo a democracia nas relações sociais sem
preconceito e discriminação. Aproveitando o ensejo, deve‐se ressaltar a importância do
investimento na alfabetização básica, porque ela é o início da oportunidade de condições para o
uso do computador e da internet.
O trabalho desenvolvido foi de grande valor, pois trabalhar a prevenção da violência
virtual dentre outras ações criminais na internet, reconhecer e valorizar a história e a cultura da
cidade de Santo Amaro da Purificação, sensibilizando o público alvo na utilização consciente das
tecnologias digitais proporcionou automaticamente o processo de formação do indivíduo, do ser
humano e suas relações com o mundo dos participantes da comunidade do Ponto de Cultura
Alafiá.
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RESUMO
Este artigo aborda a atividade gamificada como prática
docente para a educação profissional no Estado da
Bahia, abordando a gamificação como instrumento
favorável para o aprendizado de jovens e adultos,
oportunizando o saber ser, saber fazer e saber conviver,
elementos indispensáveis a evolução humana quanto
sujeito crítico. Sabe‐se que as tecnologias nem sempre
são compreendidas como ferramenta que acrescente ou
que modifique positivamente a sociedade e o desafio
deste trabalho é abordar a lógica de game como
instrumento estimulante e desafiador para os alunos
frutos de novas tendências e necessidades de inclusão
no mundo do trabalho e, sem dúvida, tudo é possível ao
florescer o querer do aluno e do professor, passando

este ser o sujeito do aprendizado e o professor como
facilitador, estimulador e provocador. As atividades
gamificadas não precisam que a sala de aula se
transforme em lan houses, pelo contrário, ela vem para
comprovar que a criatividade, seqüência lógicas de
desafios e a ludicidade podem e devem ser elementos
inovadores na área da educação perfazendo caminhos
significativos na vida do aluno e preparando para as
demandas sociais.

PALAVRAS‐CHAVE: Gamificação; Tecnologia; Educação Profissional

Gamificadas activities such as Educational Practice for Professional Education in the State of
Bahia.
ABSTRACT
His article discusses the gamificada activity as
teaching practice for professional education in the state
of Bahia , approaching gamification as favorable for
learning and young adults instrument and the
opportunity to learn to be , learn to live and learn ,
indispensable elements of human evolution as subject
critical . We know that technology is not always
understood as a tool to add or modify positively to
society and the challenge of this work is to address the
logic game as stimulating and challenging tool for
students fruits of new trends and needs for inclusion in

the workplace and undoubtedly it is possible to flourish
want the student and teacher , with this being the
subject of learning and the teacher as facilitator ,
stimulating and provocative . The gamificadas activities
that do not need the classroom turns into internet cafes
, on the contrary , she has to prove that creativity ,
logical sequence of challenges and playfulness can and
should be innovative elements in education making
significant paths in the student's life and preparing for
the social demands .

KEY‐WORDS: Gamification, Technology, Vocational Education
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Atividades Gamificadas como Prática Docente para Educação Profissional no Estado da Bahia.
As transformações sociais, culturais e políticas atingem todo o cenário social com grande
impacto no mundo do trabalho. A resposta para toda essa mudança é de fato, partir para uma
reestruturação positiva que se materializa através da introdução de modernos recursos
tecnológicos, compreendendo a função social de uma instituição escolar.
De acordo com Penin & Vieira (2002, In: VIEIRA, 2002) a escola sofre mudanças
relacionando‐se com os momentos históricos. “Sempre que a sociedade defronta‐se com
mudanças significativas em suas bases sociais e tecnológicas, novas atribuições são exigidas à
escola”. (p. 13). Desta forma, o papel das escolas deve está de acordo com os interesses
necessidades da sociedade atual, assumindo as características de uma instituição que atenda às
exigências geradas por esses fatores.
A educação tem a necessidade de compreender os anseios globais para o século XXI, onde
deve estar baseada em quatro pilares principais (DELORS, 2001): aprender a conhecer, que
implica aprender a aprender, ou seja, ter a capacidade de conhecer a aplicabilidade do conteúdo;
aprender a fazer, enfocando não apenas as habilidades e competências, mas preparar o aluno
para o mundo do trabalho e enfrentar a realidade; aprender a conviver, no sentido de assumir a
postura de zelo, e aceitar a diferença do outro, e aprender a ser, no sentido de querer buscar as
potencialidades, o senso crítico e a autonomia de cada indivíduo, seguindo a ideia da autonomia
do pensar e posicionamento mais crítico.
Por esta razão, a ideia é propor praticas pedagógicas orientadas por estratégias
previamente formatadas, utilizando a ludicidade sem infantilizar, desenvolvendo o interesse
através de desafios estabelecidos, metas, recompensas e devolutivas sobre o resultado. Para isto,
é essencial um entendimento prévio do professor o que traduz um dos maiores desafios do
cenário educativo nacional, docentes capazes de imergir nesse mundo que transpõe a sala de
aula.
O público‐alvo desta pesquisa são jovens e adultos, que cursam a educação profissional,
pois trazem em sua trajetória de vida experiências que podem ser re‐significadas, reconstruídas e
para imergir é fundamental que o professor perceba a necessidade de uma atuação diferenciada,
empreendedora, que interaja constantemente e que mantenha o interesse do discente, onde
seduza o aluno a conhecer através de práticas pedagógicas utilizando a mesma lógica de games,
o que não está condicionado ao uso de computadores, tablets ou qualquer outro recurso
tecnológico, sendo possível em qualquer ambiente.
Segundo Freire (1996), respeitar o conhecimento prévio é o primeiro passo para a
conscientização que o principal meio de construção é recombinar saberes, que dialogue com a
vida do aluno, preparando como cidadão disposto e preparado para o mundo do trabalho.
A geração dos jovens dialoga através de fóruns, blogs, redes sociais como todo e é
comumente encontrar dialeto próprio, uma grande rede conhece o que é compartilhar
conteúdos seja no youtube, facebook e passa horas a fio em jogos cada vez mais no trabalhados
pelas indústrias. Quando não estão nesses cenários, estão em sala de aula “assistindo” aulas nas
quais, muitas, extensas teorias, fórmulas e palavras não usuais da geração começam a distanciar
o jovem da sala de aula. Esses modelos empiristas de ensino, que se baseiam de que o professor
é detentor do conhecimento e somente a partir dele e aos discentes resta apenas a passividade
para receber o que vier do professor, o que Fernando Becker(2001) chama de “pedagogia

diretiva”.
A gamificação era utilizada em programas de marketing com o propósito de estimular,
engajar e reter clientes. (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2012). Para realizar está pratica, utiliza‐
se elementos essenciais encontradas nos games, como narrativa, feedbacks, recompensas,
conflito, cooperação, competição, objetivos e regras definidas e claras, níveis, tentativa e erro,
diversão, interação, interatividade, entre outros, em outras atividades que não são diretamente
associadas aos games, com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e
motivação que normalmente encontramos nos jogadores quando em interação com bons games.
Segundo Alves (2012), a gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em
cenários non games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e
entretenimento. Compreende‐se que espaços de aprendizagem como distintos cenários
escolares e não escolares que potencializam o desenvolvimento de habilidades cognitivas.
É essencial que todos os docentes estejam engajados a colaborar com a estratégia
educacional, para que estes produzam ensaios, ou seja, criem práticas gamificadas, como ilustra
o quadro abaixo que destaca passo a passo para contemplar a prática:

Etapa

Ação

Orientação Metodólogica

01

Interaja com os games

Os docentes devem interagir
com jogos em diferentes
plataformas(web,
consoles,
PC, dispositivos móveis) para
vivenciar a lógica
e
compreender a mecânica

02

Conheça o seu público

Analise faixa etária, hábitos e
rotinas

03

Defina o escopo

Defina
as
áreas
de
conhecimento
que
serão
desenvolvidas, conteúdos e
comportamentos que serão
potencializados.

04

Compreenda o problema e o
contexto

Reflita
quais
os
reais
problemas
do
cotidiano
podem ser explorados no
game e como estes vão se
relacionar como os conteúdos
estudados.

05

Defina Missão e Objetivos

Defina qual é a missão da
estratégia, analise se ela é
clara, alcançável e mensurável.
Verifique se a missão está
aderente às competências que
serão desenvolvidas e ao tema

proposto.

06

Desenvolva a narrativa

Reflita sobre qual história se
quer contar. Analise se a
narrativa está aderente ao
tema e ao contexto. Verifique
se a metáfora faz sentido para
os jogadores e para o objetivo
da estratégia. Reflita se a
história tem o potencial de
engajar o seu público. Pense
na estética que se quer utilizar
e se ela reforça e consolida a
história.

07

Defina a plataforma

08

Defina tarefas e mecânicas

09

Defina o sistema de pontuação

10

Defina os recursos

11

Revise as estratégias

O discente jogará em casa ou
de algum lugar especifico?
Será utilizado no ambiente
deaula?
Estabeleça
a
estratégia
educacional e a frequência.
Verifique se as tarefas
estabelecem as regras.
Verifique as recompensas e
como será o rancking(local,
periodicidade de exposição)
Planeje minuciosamente as
estratégias
e
recursos
necessários a cada dia. A
pontuação será automática?
Verifique a compatibilidade, a
narrativa tem potencial de
engajar os jogadores e está
aderente as tarefas.

Fonte: Alves, Minho e Diniz(2014)

Analisando os dados disponíveis da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, mais de
50 mil jovens e trabalhadores estão matriculados na Educação Profissional da Bahia, o que
significa um aumento superior a 1.100 % da oferta de vagas nos últimos quatro anos. Em 2011, os
estudantes já tiveram acesso gratuito a 72 cursos ofertados em 28 Centros Territoriais, 22
Centros Estaduais e 89 unidades de ensino da rede estadual distribuídos em todos os Territórios
de Identidade.
O Estado está investindo na formação e qualificação profissional de jovens e
trabalhadores para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental tenham acesso no mundo do
trabalho, logo o pensamento de uma nova pratica pedagógica para atuar com esta grande
demanda e olhares múltiplos para cada curso e atuação, concebendo a ideia de contribuição
significativa e colaborativa.

Na educação profissional é mais latente a necessidade de estimular o processo de
aprendizagem, uma vez que são trabalhadores com ensino médio e fundamental incompleto
egresso do ensino público; populações excluídas, como quilambolas, povos indígenas,
agricultores, trabalhadores apenados. Segundo a Secretaria de Educação, o ensino ofertado há
diversas categorias, a saber:
I.

Proeja Médio (Educação de Jovens e Adultos) ‐ Integra Educação Profissional de
nível técnico ou Formação Inicial e Continuada (FIC) com elevação da escolaridade
aos níveis fundamentais e médios. Duram de dois a três anos, dependendo do eixo
tecnológico e ocupação a que eles se destinam.

II.

Educação Profissional Integrada (EPI) ‐ contempla cursos técnicos integrados ao
ensino médio que duram quatro anos e são voltados para quem terminou o ensino
fundamental.

III.

Proeja Fundamental ‐ a Educação Profissional está integrada ao ensino
fundamental, possibilitando a elevação da escolaridade com qualificação social e
profissional. É voltado a jovens e adultos trabalhadores/ as de 18 a 29 anos e tem
a duração de dois anos.

IV.

Subsequente (Prosub) ‐ os cursos técnicos são direcionados para quem já concluiu
o ensino médio e volta à escola para fazer a formação profissional. Duram de um
ano e meio a dois anos, dependendo do eixo tecnológico.

A matriz curricular propõe a construção de conhecimentos, valores e habilidades
utilizando para isto a Base Nacional Comum (disciplinas das áreas de conhecimento Linguagens,
Ciências Exatas e Naturais, e Ciências Humanas). Para garantir a Formação Técnica Específica
(disciplinas de caráter técnico, específicas para cada curso), mediados pela Formação Técnica
Geral, estas disciplinas fundamentais para a compreensão e atuação no mundo do trabalho. O
objetivo é articular teoria e prática, ciência, tecnologia e sociedade, e os saberes acadêmicos e os
construídos na vida e no trabalho. A proposta do ensino profissional é levar o estudante à
compreensão do mundo do trabalho em geral e dos aspectos relacionados com as ocupações
específicas, apropriação das ferramentas e práticas básicas das ocupações. Além disso,
instrumentaliza os estudantes para a construção permanente do bem‐estar e da autonomia no
trabalho.
O Estado da Bahia vem ofertando os cursos e a demanda é cada vez maior, a meta é
qualificar os jovens e adultos para o mercado de trabalho, aquecendo a economia e diminuindo a
desigualdade social.

Figura 1‐ Mapeamento da Rede Estadual de Educação Profissional do Estado da Bahia

Fonte: SUPROF,2013

Em contrapartida, muitos professores estão chegando para atuar em salas de aulas
reproduzindo práticas pedagógicas que apenderam em sua formação. É emergente que estas
práticas cheguem a esse público, muitos distantes da sala de aula durante longo período e
excluídos socialmente.
Analisando através de pesquisas e levantamento documental, o perfil do aluno da
educação profissional, no que concerne à etnia, verificou‐se que a maioria, representada por
67,8% de negros, em média 83% iniciaram e concluíram o ensino fundamental em escolas
públicas, fato este que pode muito bem ser explicado pelo perfil socioeconômico, talvez pela
situação da renda familiar.
Indubitavelmente, traduz uma condição sine qua non para o entendimento do alunado,
especialmente para o segmento PROEJA, pela peculiaridade diferenciada, apontada pelo corpo
docente da área de tecnologia pela dificuldade do discente com as práticas modernas
pedagógicas, onde provocam a criticidade e interdisciplinariedade sobre os conteúdos.
A metodologia gamificada deve se inserir no intuito de diversificar a modalidade de
ensino de acordo com o perfil do aluno. Por esta razão que a proposta é trocar o aluno da
posição de telespectador e colocá‐lo em atuação seria através do método de gamificação como
prática pedagógica. Segundo Fardo (2013), esta prática pedagógica surge para utilizar estratégias
de games a fim de conduzir com prazer o conhecer. Os jovens e adultos apreciam games desde
crianças e, é inegável o fascínio pelos desafios propostos, recompensas e o que mais atrai é a
autonomia nas decisões.
A ideia é trabalhar a gamificação no eixo tecnológico, por ser especifico e complexo para
estes jovens e adultos que precisam ser motivados a interagir com a sua bagagem pessoal e
atender às necessidades reais do mercado, cada vez mais competitivo e exigente. Analisando a
matriz curricular da educação profissional há inúmeras possibilidades de atuar e desenvolver
atividades gamificadas, abordando assuntos inerentes a área de atuação escolhida pelo aluno, a
exemplo de grandes temas como: meio ambiente; empreendedorismo; gestão; inovação,
segurança do trabalho; processos industriais e muitos outros.
É comum os professores dos eixos tecnológicos trabalharem com estudos de casos, onde

os alunos fazem a leitura e respondem a questionamento direcionado ao texto e ainda é comum
a resistência a leitura destes jovens e a atração pelo texto, mas o uso da gamificação este mesmo
estudo de caso pode ganhar vida através de inúmeras ações abordando de forma lúdica a teoria
ministrada em sala de aula. Para ser possível, o professor precisa identificar o conteúdo que
deseja abordar com a turma e enumera os objetivos que deseja conquistar e a partir deste
pensamento começa a fomentar ações que propõem atuação e movimento dos envolvidos , seja
no formato de gincana, tabuleiro, caça ao tesouro e inumeráveis ações que podem ser utilizados.
Para Huizinga (2001) o jogo apresenta três características: 1) o jogo é livre, constitui‐se
em uma atividade voluntária, jamais vista como atividade imposta ou obrigatória; 2) o jogo não
representa vida real, pode funcionar como escape da vida cotidiana para um mundo imaginário
ou paralelo ao real; 3) o jogo pode criar ordem e ele próprio ser ordem, ou seja, toda potência
intrínseca está na ordem do devir dos jogadores.
É possível compreender as características do jogo afirmadas por Huizinga, numa atividade
gamificada; a proposta do professor é dada como desafio, participação voluntária dos alunos que
desejam recompensas; a narrativa do jogo é elaborado(a) pelo professor (a) com argumentos e
fatos fictícios; a atividade pode acontecer através de níveis, a medida que os jogadores
conquistam, elevam o seu nível ou passam para fase adiante. Percebe‐se a possibilidade de
transpor esta mecânica de jogos sem recursos de computadores, ou seja, possível em qualquer
ambiente escolar, pois não é necessário suporte tecnológico.
Aprender e ensinar com prazer é o sonho de quem aprende e a meta de quem ensina,
quando há satisfações é inegável a ânsia pelo desejo da continuidade. Vygotsky, talvez pelo seu
contexto sócio‐histórico, não utiliza a palavra “diversão”, mas ressalta o prazer obtido através do
jogo. Segundo ele, o que fornece o prazer são as regras. Assim, “uma criança experiência
subordinação a uma regra ao renunciar a algo que quer, mas, aqui, a subordinação a uma regra e
a renúncia de agir sob impulsos imediatos são os meios de atingir o prazer máximo” (VYGOTSKY,
1998, p. 131).
Segundo ALVES (2012), intenção é desenvolver práticas que tenham os games como
elementos mediadores dos processos de ensino aprendizagem, mas para tanto é fundamental
criar espaços de formação dos professores para que possam construir e compreender que a esta
prática pedagógica fornece suporte ao conteúdo trabalhado, ou seja, a atividade gamificada
propõe a lógica do game e reafirma os conteúdos de forma estimulante e prazerosa, ainda
repercutindo na redução da evasão escolar.
CONCLUSÃO
Inegavelmente, existem elementos imensuráveis que podem transformar um objeto de
aprendizagem em um jogo. As instituições de ensino precisam conhecer estes elementos
juntamente com os educadores, dialogando em espaços reservados para o planejamento das
atividades e/ou aplicação do game, respeitando o perfil do aluno e a formação de professores
que atendam o movimento social e mercadológico, onde docentes e alunos precisam de
atualizações constantes para atender às exigências do mundo do trabalho.
A pesquisa foi inicialmente aplicada em 380 alunos dos cursos de Graduação Tecnológica
no Centro Universitário Jorge Amado com discentes de faixa de renda de até 4 salários mínimos,
vindos se escolas públicas, com faixa etária de 19‐30 anos para ser próximo do aluno‐alvo e a

apresentou os seguintes números: de 380 alunos convidados a participar da atividade
gamificada, 83,8% obtiveram êxito nas disciplinas e o absenteísmo dos alunos foi reduzido em
média 6%, prevalecendo a freqüência e a motivação tanto dos docentes quanto dos discentes
neste novo cenário, onde o interesse maior é a interação do aprendizado com o sujeito.
Quanto às autoras, compreende‐se a temática pelo trabalho desenvolvido no Programa
de Valorização Docente pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por experiência docente
e por fazer parte de pesquisas da UFBA e Red Estrado Internacional de Pesquisas Docente,
surgiram algumas inquietações e desejo em corroborar com a formação aos professores que
atuam na educação profissional, bem como disseminar essa prática para todo o entorno
educacional.
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RESUMO
A fabricação de sabão e outros produtos afins a partir do
reaproveitamento de óleo vegetal usado proporciona
diversos benefícios para a sociedade, além de contribuir
significativamente para preservação do meio ambiente.
Os produtos obtidos através da reação química entre o
óleo vegetal já utilizado e uma substância alcalina forte
são rentáveis e podem ser consumidos normalmente
desde que sejam tomadas certas precauções. O
processo de fabricação do sabão artesanal é sustentável,
pois abrange determinados fatores sociais, econômicos
e ambientais, tais como a conscientização, rentabilidade
e preservação da natureza, respectivamente. Este
trabalho tem como objetivo relatar a experiência do
Projeto de extensão “Oficinas educativas acerca da

reciclagem do óleo de cozinha para a produção de sabão
e semelhantes”, desenvolvido em parceria com IFAL –
Campus Maceió. A finalidade primordial da atividade
extensão mencionada consistiu basicamente em ofertar
uma alternativa consciente e inteligente para a
reutilização do óleo vegetal por parte da comunidade,
além de conscientizá‐los acerca dos problemas
ambientais causados pelo descarte inadequado deste
resíduo no meio ambiente. Dentre os resultados
obtidos, destacam‐se a grande adesão da comunidade
ao projeto, a conscientização ambiental adquirida pelas
pessoas envolvidas e a integração entre a comunidade e
o IFAL.

PALAVRAS‐CHAVE: Projeto de extensão, óleo vegetal, reciclagem, sabão.

ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY: A CASE STUDY OF PROJECT SCOPE EDUCATIONAL
WORKSHOPS ABOUT RECYCLING OF COOKING OIL FOR PRODUCTION OF SOAPS
ABSTRACT
The production of soap and other related products from
the reuse of used vegetable oil provides many benefits
to society, and contribute significantly to preserving the
environment. The products obtained by chemical
reaction between vegetable oil already used and a
strong alkaline substance are cost effective and can be
consumed normally provided certain precautions are
taken. The process of making handmade soap is
sustainable because it includes certain social, economic
and environmental factors, such as awareness,
profitability and nature conservation respectively. This
paper aims to report the experience of Extension project

"Educational workshops about recycling cooking oil for
the production of soap and similar" developed in
partnership with IFAL – Campus Maceio. The primary
purpose of the activity mentioned extension basically
consisted of offering a conscious and intelligent
alternative to reuse vegetable oil from the community,
and make them aware of the environmental problems
caused by inappropriate disposal of this waste in the
environment. Among the results, we highlight the great
support of the community to the project, environmental
awareness gained by the people involved and the
integration between the community and IFAL.

KEY‐WORDS: Extension project, vegetable oil, recycling, soap.
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: ESTUDO DE CASO DO PROJETO DE EXTENSÃO OFICINAS
EDUCATIVAS ACERCA DA RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA PARA PRODUÇÃO DE SABÃO
INTRODUÇÃO
As questões ambientais representam hoje um dos assuntos mais debatidos
mundialmente, haja vista que os prejuízos causados pela ação danosa do homem na natureza
implicam em impactos irreversíveis e consequências desastrosas para o meio ambiente. Segundo
Cascino (1999), essas questões são alvos de muitas deliberações, pois o homem vem adquirindo
a consciência de que a fragilidade da natureza coloca em risco a sua própria sobrevivência.
Nesse contexto, destaca‐se a importância do desenvolvimento sustentável, que abrange
as questões ecológicas, sociais e econômicas, possibilitando a construção de um meio ambiente
propício à subsistência humana. (JACOBI, 2003).
Dentre todos os resíduos produzidos pela população que podem ser prejudicais ao meio
ambiente, o óleo vegetal é um material de difícil decomposição e bastante nocivo ao meio
ambiente. Estima‐se que um litro de óleo comestível despejado inadequadamente pode
contaminar até um milhão de litros de água. Essa poluição, por sua vez, aumenta o custo de
tratamento da água e também agrava o efeito estufa, pois dificulta o processo natural de
evaporação da água, impedindo a formação de chuvas. (MIGUEL, 2010).
Com isso, a reciclagem do óleo vegetal usado é uma alternativa viável no sentido de
diminuir os impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado desse tipo de resíduo no
meio ambiente.
Nosso objetivo com esse trabalho foi relatar a experiência do Projeto de Extensão
“Oficinas educativas e experimentais sobre a reciclagem do óleo de cozinha para a produção de
sabão e semelhantes”, pelo fato dessa prática ser uma forma de conscientizar a comunidade
sobre a importância da sustentabilidade para a preservação do patrimônio natural, evitando a
destinação inadequada de grandes quantidades de resíduos de óleo vegetal usado para a rede de
esgoto ou mesmo córregos, rios, lagos etc.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 História do sabão
A história do sabão é bastante remota e de acordo com Reis (2009), uma lenda romana
diz que possivelmente o produto teve origem com a mistura de dois ingredientes: a cinza vegetal
que é rica em carbonato de potássio e o sebo animal, sendo este último ingrediente obtido
através da cremação dos corpos como sacrifício feito no Monte Sapo. Segundo a lenda, quando
chovia, o sebo juntamente com as cinzas era carregado para as margens do rio Tibre. Assim, as
mulheres que ali se encontravam para lavar suas roupas observaram que aquela mistura ajudava
na remoção da sujidade empregando menor esforço físico. Nessa época o sabão ainda não era
utilizado para a limpeza corporal.
No final do Império Romano o uso do sabão foi divulgado por recomendação médica
como agente de higiene benéfico para a pele e foi exatamente nesse período que o uso do sabão
se difundiu. No entanto, em determinadas épocas no decorrer da historia da civilização, o uso do
sabão declinou, principalmente na Idade Média e no Renascimento, quando o banho não era
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considerado um hábito popular.
Apesar de não ser usado em banhos, o sabão continuou sendo útil na lavagem de roupas.
Somente no século XVIII o sabão voltou a ser utilizado como agente de limpeza pessoal. Ao longo
desses anos as receitas de sabão foram se aperfeiçoando, introduzindo novos tipos de óleos,
corantes e aromatizantes (REIS, 2009).


Processo de fabricação e propriedades do sabão

O sabão é um produto produzido a partir de uma reação química. Essa reação é
denominada de saponificação ou hidrólise alcalina. A reação ocorre pela mistura de um ácido
graxo presente em óleos e gorduras com uma base de forte aquecimento (Ex.: hidróxido de sódio
e hidróxido de potássio) na presença de água (ALLINGER, 1976). Conforme se pode observar na
Figura 1, ao misturar óleo ou gordura com NaOH (hidróxido de sódio), na presença de água,
acontece a chamada reação de saponificação e os produtos são o glicerol e o conhecido sabão,
na imagem representado pelos sais de ácidos graxos.
Figura 1: Reação de hidrólise alcalina

Fonte: ALLINGER, 1976.
Embora o sabão seja biodegradável, ou seja, o produto na natureza sofre a ação de
decomposição por microrganismos, dependendo do meio a degradabilidade de suas moléculas
pode variar (NETO; DEL PINO, 1997). Segundo Allinger (1976) sabões que contêm cadeia de ácido
graxo com 12 ou mais carbonos são ineficientes em água dura. A água dura é aquela que
apresenta em sua composição o cálcio e magnésio, que diminuem o poder tensoativo do sabão
(NETO; DEL PINO, 1997).
Os óleos e as gorduras são ingredientes essenciais para a fabricação de sabões.
Estruturalmente são constituídos por um ou mais grupos carboxilas acompanhados de cadeias de
carbono longas. Os óleos possuem mais ligações insaturadas ao longo de sua cadeia, por isso seu
ponto de fusão e ebulição é menor, ficando líquido em temperatura ambiente
(aproximadamente 25º C). Já as gorduras são geralmente sólidas em temperatura ambiente e seu
ponto de fusão e ebulição são maiores comparadas com os óleos. O tamanho da cadeia
carbônica, a posição e a quantidade de ligações insaturadas interferem no ponto de fusão dos
óleos e gorduras (NETO; DEL PINO, 1997).
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De acordo com Mercadante e Assumpção (2010) os tipos de sabões fabricados variam de
acordo com a propriedade de seus componentes. Os óleos e as gorduras por possuírem
propriedades diferentes, fabricam sabões diferentes. O óleo ajuda a aumentar a espuma e a
suavidade. Em contra partida, a gordura é responsável por proporcionar dureza ao sabão,
conforme observa‐se na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Influência do tipo de gordura ou óleo nas propriedades finais do sabão.
GORDURAS
E ÓLEOS
Banha
Sebo
Canola
Soja
Oliva
Mamona

Espuma
Razoavelmente lenta,
duradoura e espessa

PROPRIEDADES
Ação de Ação sobre
Limpeza
a pele
Boa

Saponificação

Muito
moderada

Oleosa, pequena e
Razoavelmente
duradoura
fácil
Regular Moderada
Oleosa, abundante e
duradoura
Gordurosa, pequena Regular
Muito
e resistente
para boa moderada
Espessa e duradoura Regular Moderada
Muito fácil
Fonte: MERCADANTE; ASSUMPÇÃO, 2010.

Dureza
Duro
Muito
duro
Macio
Muito
macio
Macio

 Questões ambientais
O óleo de cozinha torna‐se um grande problema quando lançado indevidamente no meio
ambiente. Segundo Humberto (2007), pesquisas indicam que os brasileiros consomem
aproximadamente três bilhões de litros de óleo de cozinha por ano. Depois de usado, parte desse
óleo é eliminada através das redes de esgoto comum, misturando‐se com a água nas redes de
drenagem pluvial. Isso acarreta em um aumento considerável, de cerca de 45%, do custo de
tratamento dessas redes e também causa o entupimento dessas tubulações.
Por não se misturar com a água, a presença de óleos nos rios polui as águas, ao mesmo
tempo em que cria uma barreira que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da água,
comprometendo assim, a base da cadeia alimentar aquática e contribui para a ocorrência de
enchentes e aquecimento do planeta. (REVISTA PLANETA CIDADE, 2007).
Neves, Guedes e Santos (2010) alertam ainda sobre o descarte do óleo em locais
inapropriados, tais como caixa de esgoto, terrenos baldios, ralos de pias e quintais. Segundo os
autores, este ato agride o meio ambiente, pois pode poluir lençóis freáticos, nascentes e
córregos, vindo a alcançar rios e represas. Uma vez que a densidade do óleo é menor do que a da
água, ele pode cria ainda uma camada na superfície encobrindo a fauna e flora aquática e
impedindo a entrada de luz e oxigênio, o que pode vir ocasionar a morte dos animais que
habitam o local afeto (NETO; DEL PINO, 1997).
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METODOLOGIA
As oficinas educativas foram divididas em momentos teóricos e práticos. Na parte teórica,
foram discutidos questões de interesse ecológico, como a importância da reciclagem, em
particular do óleo de fritura, além de conceitos químicos, como óleos e gorduras, polaridade, pH,
sabões, detergentes e reação de saponificação. Na parte prática, desenvolveu‐se a produção de
sabão.
A metodologia básica para a produção do sabão a partir da reciclagem do óleo vegetal
durante as oficinas contou, basicamente, com os seguintes materiais e suas respectivas
quantidades: 1,5 L de água, 2 L de óleo de cozinha usado, 150 mL de detergente neutro, 50 mL de
amaciante roupa, 500 g de hidróxido de sódio (NaOH), 2 luvas para lavar louça, 1 peneira, 1
máscara descartável, 2 baldes, 1 bandeja de plástico resistente, 1 colher de pau e 2 tiras de
papel indicador universal de pH na faixa de 0‐14 (Merck®).
De modo geral, foram realizados os seguintes procedimentos: I) Inicialmente, o óleo foi
coado com o auxílio de uma peneira; II) Adicionou‐se a água no balde; III) Utilizando as luvas e a
máscara de proteção, adicionou‐se aos poucos a soda cáustica na água; IV) Ainda portando as
luvas e a máscara de proteção, mexeu‐se a mistura até a soda cáustica dissolver completamente;
V) Sem parar de mexer, adicionou‐se aos poucos o óleo coado e logo após acrescentou‐se o
detergente neutro e o amaciante de roupa; VI) Mexeu‐se sem parar por aproximadamente 40
minutos a mistura; VII) Após o processo de homogeneização, a mistura foi colocada em uma
bandeja de plástico resistente, onde ficou em repouso por 24 horas; VIII) Após as 24 horas o
sabão adquiriu um aspecto endurecido, tendo sido retirado da forma e cortado pequenos
pedaços, dando origem as conhecidas barras de sabão; IX) Os pedaços do sabão foram alocados
em uma prateleira, onde foram deixados até secar; X) Após seco, aferiu‐se o pH produzido
através do papel indicador universal.
RESULTADOS E DICUSSÃO
O projeto teve duração de 8 meses e no total foram beneficiados pelas oficinas
aproximadamente 300 pessoas da comunidade, entre alunos do cursos técnicos do IFAL,
estudantes da Escola Estadual Moreira e Silva e moradores das comunidades João Sampaio e
Benedito Bentes, situadas na periferia de Maceió.

Figura 1 – Participantes da 4ª turma do Projeto
Fonte: Acervo do Projeto
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A realização das oficinas possibilitou a capacitação de todos os participantes sobre a
fabricação de sabão através da reciclagem do óleo vegetal usado, podendo estes aplicarem os
conhecimentos adquirido para produção de produtos limpeza e/ou higiene pessoal em sua
comunidade.
Após a fase prática de cada uma das oficinas, observou‐se a consistência do sabão
fabricado e o seu respectivo valor de pH. Praticamente em todas as oficinas, o pH do sabão
produzido apresentou pH em torno 10. Já com relação a consistência, as barras do sabão
confeccionados de acordo com a metodologia descrita apresentavam uma consistência
semelhante a dos sabonetes comerciais, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 ‐ Porções do sabão proveniente dos resíduos de óleo vegetal
Fonte: Acervo do Projeto
Assim, levando em consideração as características observadas, pode‐se afirmar que o
sabão confeccionado é indicado para uso doméstico e pode ser consumido normalmente como
agente de limpeza e higienização, uma vez que sua consistência é firme e seu nível de pH
confirma seu caráter básico ou alcalino, sendo este menor que limite definido pela ANVISA
(11,5). Segundo Neto e Del Pino (1997) sabões que apresentam esta característica tem maior
ação de limpeza em relação a sabões ácidos ou de caráter neutro.
Além disso, comprovou‐se a sua rentabilidade, já que a produção de sabão artesanal
através do processo de reutilização de óleo vegetal é mais vantajosa do que a aquisição
comercial de sabão industrializado, principalmente, se houver a fabricação em larga escala, pois
isso resulta em uma economia significativa de recursos financeiros.
Além do mais, a importância desse processo está diretamente associada a preservação do
meio ambiente, já que a reutilização do óleo vegetal e de outros resíduos afins para a produção
de sabão, evita que esses sejam descartados de maneira inadequada, uma vez que quando isso
ocorre, o óleo descartado mistura‐se com a água de rios e outras reservas hídricas, dificultando
os processos de tratamento dessa água, além de causar entupimento na rede de esgoto.
CONCLUSÃO
Através desse trabalho buscou‐se mostrar que a transformação do óleo vegetal usado em
sabão é uma alternativa de reciclagem bastante atrativa, pois, através de uma técnica
consideravelmente simples, diversas vantagens econômicas e ambientais são colocadas em ação.
Tal prática pode contribuir para a economia dos recursos naturais, assim como para o bem estar
da comunidade, uma vez que, o óleo de cozinha usado pode ser arrecadado pelos moradores de
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uma determinada região e uma vez transformado em sabão, pode gerar emprego e renda para
os envolvidos.
Nesse sentido, concluímos que o Projeto obteve pleno êxito no seu objetivo de educar e
conscientizar a comunidade através de oficinas bastante interativas, nas quais o público pode
compreender que todos podem contribuir para evitar o descarte incorreto do óleo de cozinha no
meio ambiente, dando como alternativa para a comunidade a confecção dos produtos
saponificados que podem ser utilizados no dia a dia e ainda comercializados, gerando, assim,
uma fonte de renda extra.
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RESUMO
Neste trabalho, apresentamos dados de
estudo desenvolvidos sobre trajetórias de
migração estudantil de estudantes licenciando
do quarto ao sétimo semestre dos cursos de
Computação e Matemática do IFBA/Campus
Valença. Destacamos que tal estudo faz parte
de uma pesquisa de caráter interinstitucional e
interdepartamental, Nômades do Saber: um
estudo sobre migração estudantil. Objetivamos
realizar mapeamento e trajetórias dos
estudantes que se deslocam no território
baiano em busca de oportunidades e
possibilidades de estudo em duas etapas. Na
primeira, das trajetórias de migração
estudantil (entre estudantes da graduação dos
referidos cursos). Na segunda, identificação

dos fluxos e percursos migratórios, bem como
coleta de narrativas migratórias dos
estudantes colaboradores do estudo. A análise
dos dados é subsidiada pelo software Dyane 2.
Os deslocamentos dos 16 estudantes
investigados são analisados, em nível de rota e
fluxo, a partir das categorias de fluxo escolar,
circuito formativo e movimento territorial.
Para tanto, tomamos os constructos teóricos
de Norbert Elias (1994), GUILLEN (2001), entre
outros para tratarmos dos deslocamentos e
trajetórias por motivo de estudos.

PALAVRAS‐CHAVE: Migração Estudantil, Trajetória Escolar, Deslocamentos, Civilização.

Student Migration in IFBA / Valença ‐ "just because I'm moving, I am the world, I am the wind,
wandering ..."
ABSTRACT
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We present study carried on trajectories of
student migration undergraduates students
from fourth to seventh semester courses of
Computing and Mathematics of the IFBA /
Valença Campus . We emphasize that this
study is part of a search of interagency and
interdepartmental Nomad Saber character : a
study of student migration. We aimed to
perform mapping and trajectories of students
moving in Bahia's territory in search of
opportunities and possibilities for study in two
stages . In the first , the trajectories of student
migration ( between graduate students of

those courses ) . Second, identification of
migratory flows and pathways , as well as
collecting migratory narratives of reviewers
students study . Data analysis is subsidized by
Dyane Two. The displacements of the 16
students surveyed are analyzed at the level
and route flow from the categories of student
flow, circuit training and territorial movement.
For this, we take the theoretical constructs of
Norbert Elias (1994 ) , Guillen (2001 ) , among
others to treat the displacements and
trajectories for study purposes .

KEY‐WORDS: Migration Student , School Trajectory , Displacement, Civilization

Introdução
Os estudantes baianos, especialmente, possuem uma história singular, porém, comum
entre estudantes de todo país. Muitos se deslocam de seu povoado; bairro para outro; de sua
cidade; de seu Estado, ou mesmo de seu país para outro por motivos de estudos. Assim, os
deslocamentos por motivos de estudo estão presentes na história da escolarização de jovens e
adolescentes desde o início, conforme podemos perceber na história da educação brasileira,
datada do Império e República. É comum, nesse processo, deslocamentos não somente por parte
dos jovens, mas, sobretudo, de famílias inteiras. Estes realizam esse processo, certamente por
acreditar na possibilidade de concretizar seus planos de escolarização e, sobretudo por visualizar
possibilidade de ascensão ou continuidade de seu ethos de classe. Sobre isso, o sociólogo alemão
N. Elias, ao traçar o perfil da sociedade contemporânea, destaca que vivemos num mundo de
constantes ameaças e riscos de guerra, de convulsões sociais, ou seja, vivemos em uma
sociedade em que “paira sobre nós a ameaça constante da guerra”. Uma das consequências
desse mundo turbulento, ameaçador e inseguro são os problemas psicológicos gerados na mente
dos indivíduos. Por isso, convivemos com pressões de trabalho e “insegurança profunda que
nunca cessam”. Tal estado é vivido por pessoas das mais diferentes classes sociais. Para esse
autor, entre as classes baixas, podem‐se detectar os medos de perda de emprego, de
vulnerabilidade imprevisível aos que exercem poder, de cair abaixo do nível de subsistência. Por
outro lado, entre as classes média e alta, há o medo de degradação social, de redução das posses
ou independência, de perda de prestígio e status. São esses medos e ansiedades que as famílias
das classes média e alta convivem: de perder prestígio hereditário, posses, degradação social,
possibilidades reduzidas, entre outras. Dessa forma, as famílias que pertencem a essas classes
apostam, principalmente, na promoção da educação de qualidade para seus filhos. Sendo assim,
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podemos vislumbrar, nesse caso, que muitos jovens se movimentam entre seu município, estado,
país com consentimento e/ou apoio de sues pais por motivos semelhantes.
Ainda nessa direção, Elias (1994, P. 271) acredita que,
[...] a preocupação constante dos pais com o fato de os filhos se pautarem
ou não pelo padrão de conduta de sua classe mais alta se manterão ou
aumentarão o prestígio da família se defenderão sua posição na
competição dentro de sua própria classe [...] isso acontece muito mais na
classe média, entre aqueles com ambição de subir de vida.

Contudo, cabe ressaltar aqui que, nesse estudo, não destacaremos as estratégias de
escolarização que as famílias, bem como as classes altas utilizam. É oportuno registrar a
produção da professora Maria Alice Nogueira (2002) sobre as estratégias de escolarização das
elites em Belo Horizonte (MG). No entanto, nosso estudo, centra‐se nas estratégias de
escolarização dos estudantes no IFBA/Valença. Talvez, em outro momento, nosso estudo possa
abarcar esses elementos. Nessa direção, acreditamos que esse não seja um projeto único e
exclusivo dos filhos. Certamente, as famílias são peças fundamentais em muitos casos.
Migração Estudantil no IFBA/Valença – “porque que eu sou apenas movimento, sou do
mundo, sou do vento, nômade”, apresenta resultados de mapeamento das trajetórias de
migração estudantil de alunos e alunas do semestre acadêmico 2013.2 e 2014.1 dos cursos de
Licenciatura em Computação e Matemática do IFBA‐ Campus Valença (16 estudantes). É válido
frisar que todos os sujeitos estudados são voluntários nessa investigação, bem como aceitaram
participar, sem ressalvas.
Este estudo faz parte de um projeto maior, ‘Nômades do Saber ‐ um estudo sobre
migração estudantil’ é uma aproximação aos movimentos e trajetórias de pessoas que se
deslocam no território baiano em busca de oportunidades e possibilidades de estudos. Tem por
principais objetivos mapear trajetórias formativas das populações investigadas e conhecer
narrativas de migração estudantil. Esta proposta se insere no rol das investigações que abordam
relatos de vida de estudantes e profissionais baianos cuja trajetória escolar inclui deslocamento
(entre povoados, municípios, territórios de identidade, estados, países) para a continuidade dos
níveis e modalidades da educação básica, tecnológica e/ou superior.
‘Nômades do Saber’ está inserida no Núcleo Integrado de Psicologia e Psicopedagogia‐
NIPp do Departamento de Educação‐Campus XIII da Universidade do Estado da Bahia. A pesquisa,
composta por cinco casos, conta com a cooperação de pesquisadores da UNEB e do IFBA
perfazendo um total de 06 professores pesquisadores (03 da UNEB, 02 do IFBA e 01 do IFAL),
além de 01 aluna bolsista PIBIC/FAPESB/IFBA/Valença. A importância do estudo confirma‐se na
inclusão do deslocamento por motivo de estudos no rol dos movimentos migratórios, no
mapeamento dos deslocamentos com fins de estudos e, sobretudo, no testemunho dos
estudantes narradores sobre o migrar para formar e formar‐se migrando. Assim, esse estudo
pretende evidenciar: Quem são estes estudantes? Por onde circulam? Quais percursos de
migração estão implícitos nas trajetórias educativas? Quais rotas, fluxos e circuitos emergem dos
seus deslocamentos?
Para tanto, concebemos migração a partir dos estudos desenvolvidos por Guillen. Para
essa autora,
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Migrar é em última instância, dizer não à situação em que se vive, é pegar
destino com as próprias mãos, resgatar os sonhos e esperanças de vida
melhor ou mesmo diferente. O problema está no fato de que numa vasta
produção discursiva, retirou‐se do migrante a sua condição de sujeito,
como se migrar não fosse uma escolha, como se ele não tivesse vontade
própria. Migrar pode ser entendido como estratégia não só para minimizar
as penúrias do cotidiano, mas também para buscar um lugar social onde
se possa driblar a exclusão pretendida pelas elites brasileiras através de
seus projetos modernizantes. (GUILLEN, 2001, p.2).

Para Santos e Soeira (2012, p. 5), assume‐se o sentido amplo do termo migração. O
mesmo ocorre com este trabalho. Esta perspectiva permite a construção do objeto e filiação onto
e epistemológica à investigação dos deslocamentos motivados por estudos e dos percursos
formativos como trajetórias escolares marcadas por processos migratórios.
Trajetória escolar é aqui entendida como caminho, percurso ou trajeto. Nogueira e Fortes
(2004, p. 58), ao tratar da importância dos estudos sobre trajetória escolar na Sociologia
Contemporânea, destacam os estudos de Queiroz (1993). Para esse autor, não há consenso em
relação à noção de trajetória escolar no âmbito da Sociologia da Educação. Ainda segundo esse
mesmo autor, os estudos sobre trajetória escolar, consideram a noção nesta mesma perspectiva,
utilizada em outras áreas do conhecimento, a exemplo da geometria, da meteorologia e da
astronáutica.
Já A noção de civilização, bastante estudada por Norbert Elias, se refere a uma grande
variedade de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos
conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos costumes. O autor complementa sua noção
de “civilização” afirmando que pode se referir ao tipo de habitações ou à maneira como homens
e mulheres vivem juntos, ao modo como são preparados os alimentos. Para ele, não existe nada
que não possa ser feito de forma “civilizada” ou “incivilizada”. Por isso, acredita que “o conceito
de civilização expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo e como se julga superior a
sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas mais primitivas” (ELIAS, 1994, p. 23‐
24). De modo geral, a noção de civilização expressa a prática expansionista de grupos
colonizadores. Para esse sociólogo alemão, “civilizar” se constitui mudança de conduta e
sentimentos humanos rumo à civilização (ELIAS, 1993, p. 193).
Nesta investigação, os dados foram coletados a partir do Instrumento para Coleta de
Dados sobre Trajetória de migração estudantil – trajetória escolar e deslocamentos por motivos
de estudos (coletados em 2013.2 e 2014.1 e examinados com o apoio do software para analise
de dados Dyane2). Os referidos dados são analisados a partir de parâmetros relacionados à
identificação/identidade socioeconômica e a trajetória escolar dos sujeitos em estudo.
Os nômades do IFBA/Valença
O caso IFBA/Valença está composto por um grupo de 16 colaboradores com idades entre
19 e 30 anos. Desse universo analisado, temos o seguinte perfil: 50,00% masculino e 50,00%
feminino, que se reconhecem como pardos (56,25%), negros (31,25%), brancos (6,25%) e
amarelos (6,25%). São homens e mulheres economicamente ativos (43,75%), empregados sem
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carteira assinada, (18,75%) empregados com carteira assinada, desempregados (18,75%), bolsista
da CAPES/FAPESB (12,50%) e os que nunca trabalharam (6,25%), ingressantes no curso superior
de Licenciatura em Matemática (37,5%) e Computação (62,5%) em 2010.2. Tais dados, podem ser
observados na tabela (01) abaixo.
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Tabela 01 – Identificação: Sexo, Idade, Cor/Raça.
Fonte: Tabela elaborada pelas autoras.

Para uma melhor visualização das informações descritas acima, acreditamos que essa outra
possibilidade de leitura em formato gráfico, contribui para reforçar nossa compreensão acerca do
que queremos demonstrar.

Gráfico 01 – Identificação: Idade, Cor/Raça.
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras.
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O gráfico abaixo, em formato de pizza, também nos permite observar que 87,50% dos
colaborados afirmam ser afrodescendentes. Vale ressaltar que, esse crescimento de pessoas que
se identificam como negros e pardos vêm aumentando nos últimos censos realizados pelo IBGE.
Talvez, podemos inferir que tal crescimento acontece devido ao aumento sensível de políticas
públicas educacionais voltadas para essa população. Contudo, apesar de tal constatação,
somente um estudo nessa direção poderá nos fornecer elementos para uma possível afirmativa
nesse sentido.

COR/RACA

AMARELA
6,25%

BRANCA
6,25%

NEGRA
31,25%
PARDA
56,25%

Gráfico 02 – Identificação: Cor/Raça.
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras.
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Gráfico 03 – Identificação: Ocupação/Sexo/Faixa Etária
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras.

Os dados acima, se referem à ocupação dos estudantes por idade e sexo. No que se refere
à naturalidade, os 16 colaboradores analisados estão distribuídos em seis Territórios de
Identidade (TI). Vale à pena ressaltar que, a partir de 2006 o governo baiano dividiu o Estado em
26 Territórios de Identidade, dentre eles – Baixo Sul, Vale do Jequiriçá, Vitória da Conquista,
Recôncavo e Metropolitana de Salvador – e dez municípios – Cruz das Almas, Jacobina, Mutuípe,
Nilo Peçanha, Taperoá, Ubaíra, Valença, Vitória da Conquista, Salvador e Atibaia/SP. Quanto à
moradia atual, estes residem no TI Baixo Sul, na zona urbana dos municípios de Valença (50,00%),
Taperoá (18,75%), Wenceslau Guimarães (6,25%), Nilo Peçanha (6,25%) e no TI Vale do Jequiriçá,
na zona urbana Mutuípe (6,25%), Presidente Tancredo Neves (12,5%). Tais informações podem
ser visualizadas abaixo (gráfico 03).
3,5

TAPERO

3

WENCES

2,5

NILO PE

2

PRESIDE
CAIRU

1,5

CRUZ DA

1

JACOBIN

0,5
Gráfico 04 – Identificação: Naturalidade, Território de Identidade.
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras.

SALVAD
MUTUIP

A seguir, apresentamos os movimentos realizados pelos 16 colaboradores ao longo de seu
percurso escolar. Nesse caso, das ocorrências em estudo, podemos verificar que 08 já migraram
para o município de Valença, (Território de Identidade, Baixo Sul) e os demais, fazem movimento
pendular entre os Territórios de Identidade do Baixo Sul e Vale do Jequiriçá. Vale à pena
esclarecer que, no âmbito dos estudos sobre mobilidade humana pode‐se encontrar a utilização
dos termos mobilidade pendular, migração pendular ou deslocamento pendular. Neste estudo
adota‐se a o termo e a definição utilizada pelo IBGE: “[...] movimento pendular – deslocamento
diário de casa para o trabalho ou local de estudo.” (IBGE, 2004, p. 43).
No gráfico a seguir (04), registramos os deslocamentos realizados pelos nômades do saber
em estudo a partir dos últimos municípios que residiam e/ou residem antes de cursar o ensino
superior.
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Gráfico 05 – Fluxo: Município, Território de Identidade.
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras.

A partir da análise dos deslocamentos realizados pelos colaboradores desse estudo, foi
possível perceber que os circuitos estão distribuídos em: democrático (11 ocorrências), virtuoso
(1ocorrências) e vicioso (4 ocorrências). Pelo o que se sabe, não há conceito para nomear
percursos, inteiramente, em instituições públicas. No âmbito da investigação realizada por Santos
& Soeira (2012), estas denominaram circuito democrático ao percurso escolar que expressa uma
trajetória assegurada pela oferta pública de ensino em todos os níveis da escolaridade. Adotamos
nessa investigação o circuito vicioso como apenas a alternância de instituições públicas e
particulares nas etapas correspondentes ao ensino fundamental e médio. O circuito virtuoso
refere‐se aos itinerários marcados pela frequência a instituições particulares durante o ensino
fundamental e médio e ingresso em instituição pública em nível superior. Já o circuito vicioso,
tanto se refere ao percurso contrário (ensino público no fundamental e médio, ensino particular
no superior) quanto á alternância de instituições públicas e particulares nas etapas
correspondentes ao ensino fundamental e médio. Souza (1990, 1991) associa o circuito virtuoso
aos estratos sociais favorecidos e o circuito vicioso aos estratos menos favorecidos.
No sexo feminino o circuito democrático se configura em 37,5%, virtuoso se configura em
6,25% e vicioso 6,25%. Já no sexo masculino, o circuito democrático e representado por 31,25% e
o circuito vicioso 18,75%. Podemos observar ainda que não há registro de circuito virtuoso no
sexo masculino. Em termos de cor ou raça, entre os negros e pardos a distribuição e de 62,5%,
amarela 6,25% para o circuito democrático; para os virtuosos, 6,25% se consideram pardos e
para o circuito vicioso 12,50% se consideram negros, os que se consideram pardos são 6,25%, e
brancos 6,25%.
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CIRCUITOS X SEXO
10
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0
Gráfico 06 – Rota/Fluxo: Sexo.
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras.

É interessante observarmos que a permanência de negros e pardos no circuito vicioso é
muito pequena se comparada com o circuito democrático.
A natalidade, nos casos estudados, concentra‐se no TI Baixo Sul. Nele, estão 37,5% dos
circuitos democráticos. E possível que isso ocorra em função da oferta de ensino público neste
Território de Identidade. Os demais casos de circuito democrático, estão relacionados à
natalidade no TI Vale do jequiriçá e Piemonte da Diamantina.
(In) Conclusões
Podemos afirmar que, o grupo, composto de homens e mulheres, possuem características
peculiares com relação à movimentação no território e a concentração das suas trajetórias
escolares. Em um grupo de 16 indivíduos, 08 migraram e residem no município sede da
Instituição; 08 realizam movimento pendular para cursar o ensino superior no período noturno.
Entre os últimos, é possível distinguir dois tipos de movimento: intraterritorial – 62,50% entre
municípios do TI Baixo Sul; interterritorial – 37,50% entre o TI Baixo Sul e o TI Vale do Jequiriçá.
Num grupo onde 50% das pessoas realizam movimento pendular para cursar um nível de ensino,
cabe‐nos o seguinte questionamento: quais motivos levam essas pessoas a optar pela unidade
escolar e pelo município para escolarização?
Tudo leva a crer que, o fato de o IFBA/Valença, ser a única instituição pública a oferecer
os cursos de Licenciatura em Matemática e Computação na região do Baixo Sul, pode ser um dos
motivos. No entanto, somente os relatos de vida poderão esclarecer com maior riqueza de
detalhes o(s) motivo(s) de tal escolha.
Ante o exposto, é possível afirmar que os estudantes do IFBA/Valença são, em sua grande
maioria, nômades, pois estes, homens e mulheres, em idades variadas entre 15 e 30 anos se
deslocam de suas mais diferentes localidades, em busca do saber. Muitos desses, de outros
estados, cidades e povoados em busca da realização de um sonho, muitos desses, em busca de
dias melhores. Vale ressaltar que os dados sobre o perfil desses migrantes, bem como seus fluxos
e rotas serão melhores detalhados em momento oportuno.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar o
desenvolvimento do Curso de Iniciação em
Assentamento Cerâmico promovido no segundo semestre
do ano de 2013, assim como os resultados obtidos. O
Programa foi realizado no Instituto Federal de Goiás –
Câmpus Jataí na unidade Flamboyant com as aulas
teóricas, posteriormente, as aulas práticas foram
realizadas no CRAS (Centro de Referência de Assistente
Social) do Município de Jataí. As atividades foram
desenvolvidas por duas gestoras, coordenadora local,

docentes e monitores. Concluiu-se que foi de grande
valor profissional e pessoal para os profissionais e alunas
do programa, sobretudo a inserção em relação à atuação
na cidadania e a profissionalização das alunas, com 59
mulheres matriculadas e concluindo com a certificação
de 45 mulheres.

PALAVRAS‐CHAVE: projeto, mulheres, inserção.

THOUSAND WOMEN PROGRAM: IFG ‐ CAMPUS JATAÍ PROMOTING ACCESS TO EDUCATION
AND INSERTION INTEGRATION OF WOMEN IN CONSTRUCTION
ABSTRACT
This article aims to present the development of
the Initiation Course in Lay Ceramic promoted in the
second half of the year 2013, and the results obtained.
The program was conducted at the Institute Federal of
Goiás ‐ Campus in Jataí in the unit Flamboyant unit with
the lectures, subsequently, the practical classes were
conducted in the CRAS RCSW (Reference Center for
Social Worker) Municipality Jataí. The activities were

developed by two managers, local coordinator, teachers
and monitors. It was concluded that it was of great
personal and professional value to practitioners and
students of the program, especially the insertion
regarding the role of citizenship and the
professionalization of students, with 59 women enrolled
and concluding with the certification of 45 women.

KEY‐WORDS: project, women, insert..
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta o Programa Mulheres Mil do ano de 2013/02 e as tomadas de
decisões no andamento do programa perante a comunidade local e institucional. O curso foi
oferecido na Modalidade FIC – Iniciação de Assentamento Cerâmico, com 160 horas, iniciando‐se
em setembro de 2013 no IFG – Câmpus Jataí na Unidade Flamboyant, com 59 mulheres
matriculadas e finalizando em dezembro com a certificação de 45 alunas no dia 17 de dezembro
de 2013. A escolha do curso estabeleceu‐se conforme a Tendência de Ensino que o IFG – Câmpus
Jataí oferece. Baseada sobre as orientações da SETEC (Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica) o Programa Mulheres Mil foi direcionado na sua ementa a inclusão social das
mulheres do município de Jataí, conforme articulação do Acesso, Permanência e Êxito.
Os resultados apresentados tiveram comparativos, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010) e Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (ABEP,
2011).
O FIC oferecido em âmbito nacional procurou integrar mulheres em uma ação social que
oferecesse profissionalização, tendo público alvo, mulheres que encontrassem na em
vulnerabilidade social com objetivo em possibilitar o aumento da renda familiar, a elevação da
escolaridade e a qualificação profissional de 60 mulheres, por meio de uma formação humana e
profissional.
Além dessas ações, o programa procurou refletir sobre os direitos e deveres
constitucionais, o resgate da autoestima, melhorias na qualidade de vida, relações familiares e
comunitárias, assim como a capacitação profissional na área da construção civil.

METODOLOGIA E REFLEXÕES
A metodologia na formação do curso de Iniciação em Assentamento Cerâmico
contextualizou e valorizou os conhecimentos e experiências das alunas (conhecimentos prévios),
amparando‐as na apropriação dos processos formativos, contextualizando as Ciências da
Natureza, Matemática e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, domínio das
linguagens técnicas da construção civil – além de conhecimentos que constroem valores
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humanos, de solidariedade, identidade de classe, coletividade, direitos da mulher e relações
humanas, articulando formação educacional, cidadã e profissional.
O Programa foi direcionado exclusivo às mulheres, de certa forma para minimizar as
questões sociais de uma longa trajetória que o Brasil instalou em sua política social, “[...] a
problemática sombria dos arquétipos do masculino, a constante competição, característica da
cultura machista, a incapacidade de criatividade e originalidade” (BOECHAT, 1995, p.33). Pois,
percebe‐se que as mulheres deverão ser inseridas em todos os contextos sociais e profissionais,
possibilitando às suas escolhas. Sobretudo, a sociedade contemporânea que se encontra em
transformação, atualmente, estabelece que,:

Em relação à questão de gênero, a modernidade se reveste de importância, pois cria e
consolida os dispositivos de controle dos papéis definidos pela sociedade, chamados
tradicionalmente de “moral burguesa”. A modernidade, portanto, criou dentro do
patriarcado modalidades de subordinação feminina consoante à lógica geral do sistema
– da fábrica à rainha do lar, assim, os papéis femininos são estabelecidos por um
conjunto de representações sociais que se articulam ao sistema moral, científico e
biológico e o naturalizam. Desta forma, a representação masculina está associada ao
conservadorismo do sistema que lhe sustentava. (CARVALHO, 2010, p. 20)

Dessa forma, possibilitou as egressas na formação da atuação de cidadania em
corroborar‐se, instruir‐se e reivindicar em seus direitos sociais e políticos, auxiliando na
intervenção de sua realidade e de sua comunidade. Não se tem o objetivo em ocupar o lugar do
homem, nem tampouco, masculinizar a mulher na inserção de arranjos profissionais dominados
pelo gênero masculino, mas de criar possibilidades, sem que haja discriminação do trabalho, pois,

As mulheres trabalham em postos de gasolina, tornam‐se comentaristas de futebol e
recolhem lixo. Nada demais, afinal as mulheres sempre trabalharam muito no campo,
até o dia em que foram transformadas pela cultura em criaturas frágeis à mercê de seus
cavalheiros. Não seriam heroínas e sim mocinhas que no cinema tropeçavam ou eram
sempre capturadas no momento da fuga. Agora é o tempo de Lara Croft, das mulheres
tão poderosas quanto impiedosas; da gata à loba, os papéis mudaram visivelmente, mas
as consequências sociais estão muito longe da euforia dos livros que celebram a
emergência feminina. As formas de subordinação ou emancipação da mulher estão
associadas a formações sociais complexas, o que pode significar um grau de relativização
de suas conquistas e mesmo de perdas. Será que a contrapartida à emancipação
feminina é sua masculinização? (CARVALHO, 2010, p. 21)
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Longe desse questionamento, são gêneros com capacidades intelectuais e físicas que
jamais poderão ser questionados em uma sociedade contemporânea. As mulheres que buscam
uma capacitação profissional querem obter alternativas no mercado de trabalho que possam
dinamizar as suas conquistas pessoais e profissionais (MELLO, 2006).
Portanto, as egressas do curso de Assentamento de Revestimento Cerâmico, na
modalidade FIC desenvolveram a capacidade na compreensão das linguagens técnicas, as
aplicações das tecnologias ligadas à construção civil, o comprometimento com a segurança de
usuários do espaço de trabalho e terceiros, domínios das normas técnicas da área de formação,
planejando, coordenando, executando demandas e atividades básicas da área de atuação da
azulejista.
No entanto ficou faltando indicar os métodos de aulas teóricas e práticas, a forma de condução
do curso. Como foi verificada a experiência e etc... Vocês se preocuparam somente em fazer as
reflexões e esqueceram‐se da metodologia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Preparação do curso
O Curso deu‐se início com as gestoras, coordenadora local, monitoras, docentes, direção
geral, direção de pesquisa e extensão, assim como a contribuição externa do CRAS. Dessa forma,
as gestoras produziram os documentos formais, tais como: Projeto do Curso, plano de curso,
ementa, ficha de cadastro, demanda do material permanente e consumo, e outros. Sendo assim,
efetivando a matrícula das alunas com a participação do CRAS do município de Jataí, em que
produziu um trabalho conjunto com as gestoras e de intensa interação, no qual permaneceu por
todo o andamento do curso, principalmente na questão de profissionais como, psicóloga e
assistente social.
De acordo com a ratificação do curso fez‐se a sua publicidade, divulgando no site da
Instituição, meios de comunicação com a presença das gestoras, panfletos e outros. Conforme
divulgação as matrículas ocorreram sem nenhum empecilho, transcorrendo da melhor forma
possível.
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Paralelo ao andamento do início do curso concretizou‐se a parceira com o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil de Jataí, o mesmo doou materiais de consumo e emprestou
material permanente, esses materiais fizeram a diferença para que ocorresse com êxito o curso
de Assentamento Cerâmico.(Ficou sem função indicar que foi solicitado a compra de material de
consumo indicado anteriormente). Assim isso é materiais e métodos.
Dessa forma, para concretizar as aulas, as gestoras fizeram convites informais,
verbalmente, aos docentes, dos quais aceitaram em participar do Programa sem restrições,
contribuindo intensamente com essa empreitada, tendo em vista que não havia um retorno
financeiro das aulas que foram ministradas, os aceitos dos docentes se deram por meio da
simpatia e interesse em conhecer o projeto e fazer parte de nova modalidade de ensino.
Ademais, as gestoras convidaram a Diretora da OAB do Município de Jataí de 2013‐02,
para ministrar aulas no Curso ofertado ao Programa Mulheres Mil, na qual apresentou uma
enorme afinidade ao Programa e teve uma participação ativa ministrando aulas e convidando
profissionais da área de medicina, como a Ginecologista, o Administrador de Empresa e a
Advogada. Isso deveria ser descrito de forma mais direta na metodologia.
Estendendo o convite ao profissional e aluno do IFG do Curso de Edificação que iria passar
o conhecimento prático de assentamento cerâmico, tendo experiência profissional com mais de
20 anos como Mestre de Obras. Finalizando com o convite as monitoras, também alunas do
Curso de Edificações, ambas foram fundamentais para o processo, sendo profissionais que
interagiram diretamente com as alunas e gestoras.Desnecessário.
Portanto, com todos os profissionais engajados em doar parte de seu tempo para
transmitir seus conhecimentos profissionais às alunas do Programa Mulheres Mil, concretizou‐se
a parte documental e os respectivos profissionais e as disciplinas oferecidas ao Curso.

O caminhar do Curso.
O curso e suas disciplinas, assim como as palestras ofertadas, iniciaram‐se com as aulas
teóricas e finalizaram‐se com as aulas práticas, dessa forma será apresentado um breve resumo
dos dados mensurados quanto a questões socioeconômicas.
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O IFG – Câmpus jataí ofertou o Curso de Iniciação em Assentamento cerâmico, com 160
horas, distribuídos nas terças‐feiras, quintas‐feiras e sábados, com as seguintes disciplinas e
respectivamente seus docentes, monitores, assim como as palestras e aulas práticas que foram
direcionadas ao final do curso. Descrevem‐se: Informática Básica e Aplicada – 10 h; Língua
Portuguesa ‐ 9 h; Matemática Aplicada ‐ 10 h; Relações Humanas ‐ 6 h; Cidadania e Direitos da
Mulher‐ 9 h; Empreendedorismo ‐ 6 h; Economia Solidária ‐ 6 h; Educação Financeira ‐ 6 h; Saúde,
Meio ambiente e Sustentabilidade – 9 h; HST (Higiene e Segurança do Trabalho) ‐ 9 h; MACO
(Materiais de Construção) ‐ 40 h e TECON (Tecnologia das Construções) ‐ 40h; Palestras: Técnico
de Segurança do Trabalho; Higiene e Segurança no Trabalho e Cidadania e Direito da Mulher.
As aulas foram distribuídas harmoniosamente, seguindo uma sequência de raciocínio, em
que se percebeu o aprendizado e a contextualização do conhecimento formal.
Quanto à prática não há como mensurar o que foi aprendido e realizado(você pode não
ter utilizado uma técnica para mensurar o aprendizado, mas elas existem e são amplamente
discutidas em Pedagogia, existem também técnicas de entrevistas com formulários para
avaliação da aprendizagem e dos conhecimentos prévios), as expectativas foram acima do
esperado, conforme apresenta as imagens da Ffigura 01.

Figura 01 ‐ Assentamento do Programa Mulheres Mil –
IFG/Câmpus Jataí 2013/02
Observa‐se pela figura 01 a aplicação do assentamento cerâmico, cômodos
disponibilizados pelo CRAS do Município de Jataí para a realização das aulas práticas com
parceria do Sindicato dos trabalhadores de Jataí com a doação e empréstimo dos materiais de
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consumo e permanente. De tal maneira, que as intervenções práticas foram concretizadas com
sucesso. Quanto às questões socioeconômicas serão apresentados por meio de dados
estatísticos os resultados encontrados com uma análise do que se obteve segundo questionário
na pré‐inscrição.
Primeiramente os resultados quanto a quantidade de filhos, conforme, a figura 02,
concluiu‐se que no total de 59 alunas que participaram da pré‐inscrição 58 responderam ao item
número de filhos, sendo que um número de 07 mulheres possuem mais de 4 filhos, 34 delas de 3
a 2 filhos, 11 alunas com somente 01 filho e finalizando 06 alunas com nenhum filho.

Figura 02 ‐ Número de filhos x quantidade de alunas do Programa IFG – Câmpus Jataí.
As pesquisas quanto à taxa de fecundidade que apresentam os resultados obtidos na
população brasileira mostram que as alunas do Programa estão acima da média, pois, segundo o
Censo 2010, “as mulheres têm, em média, 1,9 filho. Como este número é uma média, existem
mulheres com um filho e mulheres com dois, três ou mais filhos” (IBGE, 2010). Destaca‐se que a
média de filhos por mulheres do Programa é de 2,8.
Na relação da renda familiar permanece um número alto de famílias que vivem com uma
renda de 1 salário mínimo e entre 1 a 2 salários mínimos, como mostra a figura 03, indicando
respectivamente 12% e 59% das mulheres que vivem com essa situação financeira. Percebe‐se
que o curso poderá fazer uma alteração nesse quadro, tendo em vista que a construção civil em
Jataí encontra‐se em alta, a mão de obra para esse grupo de profissionais necessitavam de
qualificação, neste caso, o Programa agregou à necessidade do mercado com o que foi ofertado
pelo IFG – Câmpus Jataí.
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Figura 03 ‐ Renda Familiar das alunas do Programa IFG – Câmpus Jataí.
As alunas inseridas no Programa destacam‐se, segundo ABEP (2011), em conformidade
com os estratos mencionados na tabela 01 e representados a renda familiar na figura 03, 59%
das mulheres do Programa estão no estrato social E, 27% no estrato social D e 2% delas fazem
parte do estrato social C.
Tabela 01 ‐ Renda Familiar e a relação dos Estratos Sociais
CLASSE

SALÁRIOS MÍNIMOS

RENDA FAMILIAR

A

ACIMA DE 20 SM

R$ 13.560, OU MAIS

B

10 A 20 SM

DE R$ 6.780,00 A R$ 13.559,99

C

4 A 10 SM

DE R$ 2.712,00 A R$ 6.799,99

D

2 A 4 SM

DE R$ 1.356,00 A R$ 2.711,99

E

ATÉ 2 SM

ATÉ R$1.395,99

Fonte: ABEP ‐ Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2011 – www.abep.org – abep@abep.org
‐ Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2009 ‐ IBOPE

Ressalta‐se que 59% (figura 03) das mulheres do Programa estão vivendo com uma renda
familiar entre 1 a 2 salários mínimos. Para finalizar, as questões socioeconômicas, com apresenta
a figura 04 abrange os resultados quanto aos números de alunas matriculadas, evadidas,
concluintes, escolaridade e faixa etária.
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Figura 04 – Dados: Número de alunas matriculadas, concluintes, evadidas, escolaridade e faixa
etária ‐ Comparativo das alunas do Programa Mulheres Mil – IFG/Câmpus Jataí.
Os dados mencionados na figura 04 apresentam 13 alunas evadidas na relação de 59
alunas matriculadas, os motivos que fizeram a desistência no Programa das Mulheres Mil foram
trabalho e família. Em relação a escolaridade o número de alunas com ensino médio completo
superou as expectativas do Programa, aproximando‐se do número de alunas com Ensino
Fundamental incompleto. Ademais, a faixa etária ficou a partir de 18 anos e acima de 40 anos,
apresentando uniformidade entre as mesmas.
Portanto, o curso ofertado no Programa Mulheres Mil, oportunizou mudanças nas vidas
das alunas concluintes, criando oportunidades para a realização de uma profissionalização com
qualificação, sobretudo os dados dos resultados evidenciaram o sucesso do programa na
comunidade local.

CONCLUSÕES
O Programa Mulheres Mil implementado no Câmpus Jataí promoveu a inclusão social de
várias famílias, pois ao promover o acesso às mulheres em vulnerabilidade, desencadeou um
efeito progressivo, oportunizando melhorias na vida pessoal e profissional das alunas, fez‐se
também a inclusão de seus familiares, melhorando a condição de vida de seus filhos, cônjuges e
demais.
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Este trabalho só foi possível pelo empenho das pessoas que colaboraram para o projeto
como: gestoras, professores, diretores, profissionais da área de construção civil, profissionais de
outras áreas, as discentes, das quais se percebeu a força de vontade e determinação em que se
empenharam.
Ressalta‐se que não haveria como ofertar o Programa sem a contribuição efetiva, do
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Jataí, Direção da OAB do Município de Jataí,
CRAS, docentes da Instituição que ministraram as disciplinas, citado acima e suas respectivas
cargas‐horárias, pois doaram seu tempo e seus conhecimentos, pelo simples fato em contribuir
na melhoria de vida dessas mulheres, as monitoras que disponibilizaram o seu tempo e
contribuição nas atividades. Portanto, todos contribuíram sem retorno financeiro, o fizeram por
saber que suas contribuições no programa foram fundamentais.
Pode‐se dizer que Mulheres Mil foi um programa divisor de águas nas vidas dessas
mulheres guerreiras, trazendo assim melhorias na qualidade de vida delas e de seus familiares.
Portanto, formaram‐se 45 alunas que futuramente estarão ingressando no mercado de trabalho
e possibilitando em fazer a diferença em suas vidas e na sociedade.
Para as gestoras foi um processo dinâmico, enriquecedor, que fez sair da zona de conforto
para atuar em um programa inovador e longe da realidade vivenciada por ambas. O programa
fortaleceu e ofereceu com qualidade à inserção das alunas no mundo do trabalho, e que o papel
social do programa viabilizou o crescimento regional.
Sabe‐se que o programa é apenas um começo de um caminho a ser trilhado e que a busca
do conhecimento o IFG‐ Câmpus Jataí seja o diferencial na comunidade local, promovendo e
fazendo a diferença nos arranjos produtivos locais.
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RESUMO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas – Campus Manaus Zona Leste (IFAM‐CMZL)
está localizado na cidade de Manaus (AM). Este instituto
recebe alunos tanto da cidade de Manaus como do
interior do Amazonas, sendo que alguns deles advêm de
lugares longínquos do Estado, de pequenas cidades e
comunidades. Através da abordagem da história oral
apresentaremos narrativas de três alunos que moram
no internato da escola, tendo em vista as suas
experiências no internato, o cotidiano, momentos de

alegria e angústia no instituto educacional. Também
pretendemos apresentar a reconstrução das suas
histórias de um tempo anterior à sua vinda para
Manaus, partindo de uma incursão no mundo dos
sonhos, imaginação e da memória. Desta forma,
objetivamos conhecer e compreender a história de vida
desses alunos, valorizando as relações baseadas em suas
visões de mundo, formas de resistência, aprendizados e
experiências.

PALAVRAS‐CHAVE: história de vida, internato, alunos.

"I MISS FREEDOM": LIFE HISTORY OF MALE STUDENTS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTE IN
MANAUS (AM)
ABSTRACT
The Federal Institute of Education, Science and
Technology of Amazonas is located in the city of
Manaus, State of Amazonas. This school receives
students from the city of Manaus and also from the
countryside of the Amazon. Some of them come from
faraway places, small villages and communities. Through
oral history approach we present the narratives of three
(03) male students that live in the Institute boarding
school, in view of their current experience in the

boarding school, daily life, moments of joy as well as
sadness and anguish in the educational institution. We
also intend to present the reconstruction of their stories
of a time before they moved to Manaus from an
incursion in the fields of dream, imagination and
memory. Thus, we seek to know and to understand the
life history of these students, by valuing the relations
based on their worldviews, forms of resistance,
learnings and experiences.

KEY‐WORDS: oral history, boarding school, male students.
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"SINTO FALTA DE LIBERDADE": HISTÓRIA DE VIDA DE ALUNOS EM UM INSTITUTO
EDUCACIONAL EM MANAUS (AM)
INTRODUÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas ‐ Campus Manaus Zona
Leste (IFAM/CMZL) oferece cursos técnicos e tecnológicos voltados para o setor primário como:
Agropecuária, Recursos Pesqueiros e Agroecologia. Possui o estilo de escola‐fazenda cuja área é
extensa abrigando setores para criação de animais e plantação agrícola.
O Campus localiza‐se na Zona Leste da cidade, área considerada perigosa com alta
incidência de criminalidade, relacionada principalmente a roubos e tráfico de drogas. Também
acontecem furtos dentro do Campus por “delinquentes” de fora da escola, e dentro das salas de
aula, na qual nossos próprios alunos praticam este ato.
O Instituto recebe tanto alunos da cidade de Manaus (em sua maioria), e também alunos
vindos do interior do Estado do Amazonas, sendo que alguns destes advêm de lugares longínquos
do Estado, de pequenas cidades e comunidades. Há um internato justamente para receber os
alunos que vêm de longe, oferecendo uma infraestrutura com dormitório, refeitório, sala de
jogos, academia e outras áreas de lazer.
É inegável a diversidade étnica e cultural dos diferentes grupos que compõem o corpo
discente do Instituto. Assim, dentro destas relações socioculturais, muitas vezes a escola produz
a exclusão dos grupos ou alunos cujos padrões socioculturais não correspondem aos dominantes,
adotando práticas que “silenciam” as diferentes vozes que chegam às escolas (CANEN, 2001).
Esta pesquisa objetivou registrar e analisar histórias de vida de estudantes internos do
IFAM‐CMZL, tendo em vista as relações culturais e identitárias vivenciadas pelos discentes.
Esperamos com este estudo desvelar a trajetória de atos, gestos e palavras dos discentes,
objetivo este que exige uma determinada postura do pesquisador, a qual se expressa na tomada
de consciência de que nenhum fato, por mais simples que seja, pode ser considerado pequeno
ou insignificante (GUSMÃO; SOUZA, 2010). Pois, conforme Benjamin (1994, p. 223), “o cronista
que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a
verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história”.
Enfatizamos neste estudo o reconhecimento das identidades existentes no Instituto, que
não se configuram como realidades mudas, mesmo diante da imposição do silêncio, pois mesmo
no silêncio as identidades existem, são fontes de sentido e de construção do real, influindo na
percepção e na organização da vida social dos sujeitos, manifestando‐se através de símbolos e
representações (KREUTZ, 1999). Sendo assim, percebemos os alunos não como carecedores de
cultura, mas com visões de mundo próprias, visões que são criadas e transformadas nas
experiências dentro dos limites culturais, na sua relação com o outro (BARTH, 2000).
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METODOLOGIA
Este projeto de pesquisa, a entrevista1 e o tratamento da narrativa foram realizados na
possibilidade teórica da história oral, em sua vertente “história oral de vida”, constituindo‐se
como um instrumento privilegiado para se interpretar o processo social a partir das pessoas
envolvidas, na medida em que se consideram as experiências subjetivas como dados importantes
que falam além e através delas.
Assim como Ronald Grele (1991) propomos que a história oral deve se interessar em
registrar e organizar a narração dos eventos, mas não com a intenção de acumular textos
narrativos e informes empíricos, porém com a intenção de apreender o sentido histórico que tais
feitos e experiências tiveram no passado e ainda têm no presente para os narradores.
Seguindo a denominação do referencial metodológico em história oral a que nos
simpatizamos, o entrevistador e os sujeitos entrevistados se reconhecem como colaboradores,
pelo fato de serem participantes ativos na pesquisa realizada, sendo a sua participação e fala
espontâneas, tentando‐se buscar a narração livre (MEIHY; HOLANDA, 2007). Há um processo de
transcriação das entrevistas, que é trabalhada a partir de uma textualização, integrando um texto
coerente, permitindo a clareza das ideias dos entrevistados, identificando a mensagem central
captada pelo entrevistador.
Neste estudo apresentamos 03 narrativas construídas a partir da identificação do “tom
vital” que para Meihy (2006) é a mensagem central do colaborador, que se configura como
mensagens que os colaboradores querem passar, uma síntese do que consideram importante
registrar.
NARRATIVAS
A seguir apresentamos as narrativas de Pedro, Daniel e Mário2.
Pedro
Pedro tem 19 anos. Veio do município de Apuí para estudar no IFAM com o intuito de
conseguir algo melhor no mercado de trabalho. Em sua comunidade trabalhava no sítio.
Atualmente mora no internato do IFAM/CMZL, sendo um aluno com boas notas e não apresenta
problemas de adaptação.
Sinto Falta de liberdade,...
Lá em Apuí é bem diferente. Quando eu cheguei aqui eu senti dificuldade em me acostumar.
Eu trabalhava no sitio. Eu geralmente fazia o serviço mais pesado, roçando, fazíamos cerca,
trabalhávamos com conjuntos de boi, trabalho pesado. A gente tinha plantação de café, arroz e
milho, a gente sobrevivia do sítio mesmo, plantando café, mandioca, são essas coisas que a gente
plantava, a gente sobrevivia do sítio.
Aqui em Manaus sinto falta de liberdade... Lá em Apuí saía com meus colegas, participava
das atividades do colégio, ia pros banhos, coisas que aqui eu não faço tanto, por ser um pouco
1

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Os alunos assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).
2
Tais nomes são fictícios com o intuito de preservar a identidade dos colaboradores da pesquisa.
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perigoso, eu não saio. Quando eu cheguei aqui eu fiquei muito parado, no interior eu sempre
“tava” fazendo alguma coisa.
Aqui o conteúdo que os professores passam é mais avançado, os professores são mais
experientes e nem sempre a gente consegue tirar uma boa nota. Têm aquelas disciplinas que a
gente tem mais dificuldade, as que têm mais cálculo eu tenho dificuldade, agora as de escrever eu
não tenho dificuldade não.
Como a gente é interno, a gente toma conta dos setores3 no fim de semana, cuidando das
galinhas, dos porcos, principalmente dos animais. Aí tem um tempo livre pra estudar só que, eu
tava acostumado no interior a ficar todo tempo na atividade, mas agora...não, sinto falta de
liberdade.
No final de semana, às vezes a gente dá uma saída pra visitar algum colega, ou a gente vai
lá pro Centro andar “à toa”, às vezes algum colega de fora convida, e aí a gente vai pra casa de
algum colega mesmo.
Já senti vontade de voltar várias vezes porque eu sentia muita dificuldade de me acostumar,
lá no interior eu saía pra caçar ou pescar, aí aqui eu fico muito tempo parado. Pesa também a
questão financeira. Eu recebo uma bolsa da assistência estudantil, o que ajuda um pouco.
As drogas atrapalham bastante, geralmente os rapazes saem do interior pra ajudar a
família, pra ter melhores condições, aí quando chegam aqui já mudam completamente, muitos
não conseguem, têm muita dificuldade e entram pro mundo das drogas.
Daniel
Daniel tem 19 anos. Veio do município de Borba porque tinha “se metido em confusão”,
sua mãe o mandou vir. Pensa em fazer faculdade em Agronomia ou Zootecnia. Gosta da escola e
do internato do IFAM/CMZL, onde atualmente mora.
Sempre tem o pessoal que bebe e usa drogas,...
Sempre tem o pessoal que bebe e usa drogas,... Isso às vezes atrapalha, quando a gente
vem pra aula em uma segunda, com uma ressaca, mas dá pra separar. Eu já bebia no interior,
brigava muito por lá, bebia e já fui preso algumas vezes. Minha família ficou com medo de
acontecer algo comigo por lá, por isso eu vim. Conheço bem uns sete (07) rapazes que usam
drogas, uns três já começaram a pegar nota ruim, um já desistiu, não aguentou o ano. Ele
começou aqui, ele nem bebia, começou a beber e usar droga, “tá” ficando doido. A mãe dele,
acho, que vai tirar ele daqui.
Eu sou do município de Borba. Trabalhava no sítio, fazendo horta. Também tínhamos
galinha e porco. Eu sinto falta de lá, da família e dos amigos, das coisas que eu fazia, do bairro.
Aqui aonde eu vou, eu não conheço ninguém. No fim de semana eu vou pro São Lázaro4, casa da
minha prima, e volto na segunda pra escola.
Aqui é bom. Tem o horário para as refeições e do estudo. Aqui ninguém me trata mal não,
porque sou calmo, quieto. Aqui aprendi os conhecimentos técnicos, o que mais gostei foi a
matéria sobre inseticidas e biodefensivos.

3
4

Setores de Zootecnia e Agricultura.
Bairro da cidade de Manaus.
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Antes, quando cheguei aqui pensava em voltar, agora eu quero tentar entrar em uma
faculdade. Pensei que eu não iria me adaptar, mas gostei. O ensino aqui é mais puxado, tive
muita dificuldade, mas é tudo bom aqui, eles fazem a gente se sentir em casa.
Mário
Mário veio do município de Altazes. É o mais novo de nove (09) irmãos. Não pretende fazer
o vestibular, quer entrar para o exército. Mora no internato, onde apresentou alguns problemas
de adaptação. No início da entrevista ele foi logo falando sobre o internato, especificamente
sobre como ele é tratado pela coordenação da escola. Não apresentou nervosismo e sua
narrativa foi espontânea, quase sem interrupções da pesquisadora.
Acho que eles precisam ouvir mais o aluno,...
Acho que, que eles precisam ouvir mais o aluno, entender um pouco o aluno, porque eles só
olham o lado deles, não veem o nosso lado. Por exemplo, se acontece alguma coisa, eles julgam
muito a gente. Eles não querem saber o porquê que a gente fez aquilo. Querem julgar a gente na
hora. “Tá” tudo bem que a gente “tá” errado, mas eles não querem saber o porquê. Eles sempre
estão certos, falam “ah eu já passei por isso”, mas não sabem o que eu “tô” passando. É fácil
falar,... eles poderiam escutar mais o aluno. Ah, porque as coisas não são fáceis, eu já passei
muitas coisas, e aí a pessoa quer humilhar o cara e tal, eles falam um monte de coisa, e eu sou
muito alterado, estressado. Eu só vivia brigando, só vivia na CGAE5, agora que eu melhorei, meus
colegas me deram conselho, me falaram que o que eu “tava” fazendo era errado.
Aqui não é difícil encontrar drogas. Eu acho que o uso de drogas faz mal a saúde, mas às
vezes tem que conhecer a história dessa pessoa que usa, às vezes a gente “tá” longe da família e
quer algo que traga felicidade, alegria, mas não é nada disso não, é o contrário, aqui muita gente
usa porque “tá” distante da família, e quer ficar feliz, mesmo que seja aquela alegria
momentânea.
Eu sou de Altazes. Eu não trabalhava lá não. Só estudava. Somos nove irmãos. A minha mãe
é doente, ela não podia trabalhar, então, eram os meus irmãos que sustentavam a casa.
Eu vim pra morar no internato. Eu gosto daqui, das amizades, tudo gente boa. Depois da
aula a gente malha na academia, eu gosto. É difícil eu sair, às vezes no fim de semana eu vou pra
casa da minha irmã, mas o marido dela não gosta de mim, aí é difícil eu sair, só quando um
amigo convida.
No primeiro ano aqui eu senti muita dificuldade, com matemática, português e biologia. O
ensino mudou muito, os conteúdos que a gente vê lá no interior são mais fracos, aqui é mais
avançado com certeza.
Em Manaus não tem nada pra fazer, porque em Altazes a gente saía. Eu só voltava à hora
que eu queria. Aqui não, tem que ter muito cuidado, de assalto, de roubo, assassinato.
Senti muita vontade de voltar. Mas quando foi no meio do ano, eu pensei, não, tenho que
ficar aqui pra eu dar o melhor pra minha mãe. Sempre pensei muito nela, ela batalhou muito pra
me criar depois que meu pai me deixou. Sinto falta da minha mãe, dos colegas, da moçada de lá
do bairro.

5

Coordenação Geral de Assistência ao Educando.
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UMA POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO
Assim como Maciel (2013), buscamos a história de vida de pessoas comuns, reconstruindo
a memória dos alunos de um tempo e de um mundo do qual fazem parte.
Com as narrativas de experiências de vida não temos a preocupação com a comprovação
da verdade objetiva, dessa forma concordamos com Pesavento (2005, p. 39), quando afirma que
“indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a
realidade”. Neste sentido, as experiências narradas podem possuir um conteúdo ficcional, podem
falar inverdades do ponto de vista da história convencional, mas para a história oral as narrativas
são verdadeiras a partir do momento que adentramos no mundo da memória, onde as histórias
são recriadas.
Identifiquei‐me com a narrativa de Pedro. Também sou do interior, então quando ele
contava a sua história não pude deixar de relembrar a minha própria. Quando ele narrava ...Lá
em Apuí saía com meus colegas, participava das atividades do colégio, ia pros banhos, coisas que
aqui eu não faço tanto, por ser um pouco perigoso, eu não saio. A falta de liberdade que ele sente
eu também sinto, é um sentimento de impossibilidade e de limitações, uma falsa liberdade.
Para Haesbaert (2006), é uma estranha liberdade que vivemos na contemporaneidade.
Onde mesmo a rua, que antes era um espaço de contatos, se transfigura também no território
condicionado dos automóveis, onde o pleno direito de ir e vir está limitado a determinados
espaços e a determinadas condições que precisamos cumprir. Esta é a grande síntese permitida
pelo espaço metropolitano: mundo/lugar. Uma experiência e sensação do espaço que é a própria
natureza da modernidade, na qual estamos ao mesmo tempo próximos/distantes, presos/ livres,
singulares e universais (HAESBAERT, 2006).
Manaus se contrasta com o interior da Amazônia, onde os lugares são mais calmos, onde
todo mundo se conhece, a vida acontece mais devagar e ainda existem os laços de solidariedade
e vizinhança.
Nestas regiões existem vilas, sítios, fazendas, povoados, seringais, castanhais, tanto em
terra firme como à beira dos rios ou em flutuantes. Esta Amazônia se configura na “grande área
onde vivem os extrativistas, agricultores, pescadores e garimpeiros, isto é, os trabalhadores
rurais em geral e suas numerosas famílias, que constituem ainda, a grande maioria (BATISTA,
2007, p. 114)”. No interior há as cidades sedes dos municípios, localizadas principalmente nas
margens dos rios ou estradas, tanto as que estão em fase de desenvolvimento, como aquelas que
apenas têm rótulo de cidade. Esta Amazônia mantém profunda relação com a atividade
extrativista e de subsistência, cujos trabalhos na área da agricultura familiar, da economia da
pesca e de atividades econômicas do extrativismo também são desenvolvidos. Tais atividades
configuram‐se, na maioria dos casos, como única fonte de renda para as famílias.
Dessa forma, é compreensível o estranhamento ao novo espaço, principalmente quando
passamos a morar em uma cidade como Manaus, a capital do Amazonas.
Manaus ainda é considerada cidade de oportunidade, do emprego, estudo e progresso,
sendo fortemente afetada pela ação do estado nacional, com a implantação do Polo Industrial
(PIM). No entanto, logo começa a mostrar a outra face, a dos vários problemas sociais e
humanos, dos altos índices de criminalidade, do desemprego, baixa qualidade de vida e da
pobreza.
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A grande oferta de empregos na indústria levou a um crescimento desordenado da cidade
com um êxodo rural descomunal, em que o “comércio de importados inicia o trabalho de
‘atração’ das populações interioranas, em busca de melhores condições de vida, de escolas e
empregos para os filhos (RIBEIRO, 2004, p. 67)”. Ainda hoje, a cidade sofre os males do
fenômeno, abrigando mais gente do que pode comportar.
Essa nova racionalidade capitalista transforma a cidade de Manaus. A modernidade
trazida pelo processo de industrialização afeta rapidamente o mundo da vida cotidiano
dos amazonenses. A fisionomia da cidade modifica‐se com o processo de urbanização. O
espaço urbano ganha uma outra visibilidade, com o crescimento populacional e com a
constituição de inúmeros bairros que passam a compor a periferia da cidade (SCHERER,
2005, p. 29).

É nessa periferia que o IFAM está localizado. Está rodeado por bairros formados por
migrantes de outros estados e gente vinda do interior do Amazonas que vêm a Manaus “tentar a
sorte”. A área sofre com o abandono do governo e com o estigma de zona vermelha. Assim, os
alunos que entram todos os anos na escola também são estigmatizados, vitimas do processo de
classificação das coisas, uma vez que a própria ciência social é obrigada a classificar para
conhecer (BOURDIEU, 2001).
As narrativas assinalam para o uso de drogas no Campus, “sempre tem o pessoal que bebe e
usa drogas”; “Aqui não é difícil encontrar drogas”. A coordenação do IFAM tem feito projetos de
prevenção, tem organizado palestras e acompanhado os alunos usuários com uma equipe
formada por um (01) pedagogo, um (01) psicólogo e uma (01) assistente social. Porém, os
desafios concernentes ao uso de drogas persistem e durante a realização desta pesquisa Daniel
viu dois amigos seus desistirem de estudar por conta do vício descontrolado.
Daniel apresentava um histórico de uso de bebida alcóolica no interior, e era famoso por
“se meter em confusão”. Demorou a se acostumar no IFAM, contudo agora quer fazer faculdade.
Afirma que gosta da escola, do ensino oferecido e do internato onde mora. Durante a sua
entrevista Daniel demonstrou uma preocupação em não falar mal da escola, como se estivesse
com medo de represálias.
A narrativa de Daniel muda em relação à narrativa de Mário. De acordo com este, “...eles
precisam ouvir mais o aluno, entender um pouco o aluno, porque eles só olham o lado deles, não
veem o nosso lado...”. Ele se refere à Coordenação Geral de Assistência ao Educando (CGAE), que
é a coordenação responsável pela assistência aos alunos do internato. Mário é usuário de drogas
e afirma que é sempre julgado pelos coordenadores, afirmando que eles não querem saber o
porquê que ele é usuário. “Eu acho que o uso de drogas faz mal a saúde, mas às vezes tem que
conhecer a historia dessa pessoa que usa, às vezes a gente tá longe da família e quer algo que
traga felicidade,... mesmo que seja aquela alegria momentânea”.
Mário começou a usar drogas na escola, segundo ele, as drogas são um escape para a
tristeza, para a saudade de casa. No início da entrevista, ele não falou de outra coisa, abordando
o modo como se sentia mal compreendido, como se as pessoas não entendessem o que ele
estava passando, apresentando uma necessidade de ser ouvido e expressar todo o seu
sofrimento e raiva.
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Isso é importante para refletirmos sobre o modo que lidamos com estes meninos. O
sucesso de uma escola muitas vezes é medida em números, quantos alunos passaram no
vestibular, quantos alunos tiraram nota superior à média, quantos alunos reprovaram etc. Os
números nos impedem de perceber as particularidades dos sujeitos, das necessidades especificas
dos discentes, uma vez que a partir de uma classificação já estabelecida, nossos alunos chegam
do interior com o estigma já formado em nossas mentes, são alunos fracos de leitura,
preguiçosos e inaptos para o estudo. Sendo assim, ficamos privados de apreender a lógica
própria de uma luta em que a força social das representações não está necessariamente
proporcionada ao seu valor de verdade (BOURDIEU, 2001).
As narrativas se diferenciam em relação ao internato. Ora, o internato é caracterizado,
sobretudo, pelo controle das necessidades humanas, estando os menores segmentos da vida dos
internos sujeitos a regulamentos e julgamentos por parte de uma equipe dirigente. Conforme
Goffman (1975), trata‐se de um espaço de residência e trabalho onde indivíduos com situação
semelhante são separados da sociedade por certo período de tempo, levando uma vida fechada
e formalmente administrada. O autor chama este processo de mortificação do “eu”, e Foucault
(1975) denomina disciplinarização, na qual a disciplina é imposta com o objetivo de fazer crescer
a docilidade e a "utilidade" dos indivíduos, para a maior obediência destes às regras e normas de
funcionamento da instituição.
A partir das narrativas, podemos dizer que os alunos lidam com a disciplinarização de forma
diferente. Daniel se adaptou ao ambiente do internato. Contudo, Pedro e Mário já apresentam
certa dificuldade de adaptação. Entre eles, Mário é o que mais apresenta resistência à
disciplinarização.
Abordamos a categoria de resistência a partir de uma abordagem histórica, na qual, os
sujeitos adotam estratégias e ações que implicam em mobilizações de caráter identitário, político
ou econômico, passando a assegurar uma inserção na vida social, neste caso no internato. Então,
pode se afirmar que os sujeitos na medida em que aprofundam as relações com o ambiente ao
redor, podem reorganizar‐se, reconstruindo suas identidades (ARRUDA, 2001). A resistência está
intimamente ligada com questões culturais e identitárias, nas quais o contato com o modelo
adotado pelas relações de poder faz com que surjam múltiplos caminhos adotados pelos sujeitos.
Temos então a resistência clássica por meio de embates e lutas, como é o caso de Mário,
passando pela aparente aceitação passiva das regras e normas, como é o caso de Daniel. Pois,
conforme Bourdieu (2001, p. 120),
Quando os dominados nas relações de forças simbólicas entram na luta em estado
isolado, como é o caso nas interações da vida cotidiana, não tem outra escolha a não ser
a da aceitação ... da definição dominante da sua identidade, ou da busca da assimilação a
qual supõe um trabalho que faça desaparecer todos os sinais destinados a lembrar o
estigma ... e que tenha em vista propor, por meio de estratégias de dissimulação ou de
embuste, a imagem de si, o menos afastada possível da identidade legítima...

De acordo com alguns autores6 esta aceitação passiva pode ser entendida como
“resistência passiva” ou “adaptativa”, na qual dentro de uma dinâmica cultural os sujeitos

6

Historiadores indigenistas.
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percebem que seu lugar no mundo passa por investimentos simbólicos pelos quais se afirmam e
negociam com outros sua forma de inserção na sociedade.
Por conta disso, para entendermos a dinâmica de ações dos sujeitos, devemos
compreender alguns aspectos do contexto sociocultural e da própria identidade, em que os
discentes se valem de diferentes estratégias para viverem e transitarem na sociedade, ou
especificamente, no âmbito escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como Maciel (2013), concordo que as narrativas descortinam um passado de sonhos,
de lugares vividos e de pessoas que se foram, trazendo a noção do ausente. Essa noção pode ser
relacionada à percepção de um passado como constituição de um ausente que nunca será
constituído tal como foi, será sempre uma construção.
O título deste trabalho “Sinto falta de liberdade” revela um estranhamento a um novo
espaço, um estranhamento que nos faz lembrar de um tempo que não vai mais voltar. Assim, o
passado é recriado a partir de lembranças felizes, nas quais o espaço anterior é um espaço de
liberdade, de diversão e da família. E o novo espaço passa a ser o das dificuldades, da solidão e
da incompreensão. Desta forma, coadunamos com Barela (2009, p.6), quando afirma que “no
hay ‘verdades absolutas’ y, especialmente em el área de las ciências sociales, se considera que
em toda afirmación existe siempre um sesgo de subjetividade y de eventualidade”.
Assim como estes rapazes, milhares de pessoas vêm do interior pra estudar, trabalhar e
“conseguir algo melhor”, e a partir das narrativas construídas em colaboração, podemos pensar
nestes sujeitos e suas histórias não contadas. São pessoas silenciadas pelas relações de poder na
escola, estigmatizadas pela sua origem, e dessa forma, já excluídas das possibilidades de
intervenção em sua própria realidade.
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RESUMO
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio, a Química, como disciplina escolar, é um
instrumento de formação humana, sendo um meio para
interpretar o mundo e interagir com a realidade. O
objetivo da pesquisa é analisar o ensino de química das
escolas públicas de Quixadá, para verificar como se
apresenta o ensino de química na referente cidade. A
pesquisa qualitativa descritiva foi realizada com alunos,
professores e coordenadores pedagógicos. Os dados
foram obtidos a partir de questionários aplicados a cada
sujeito da pesquisa. Os resultados apontaram

fragilidades existentes no processo de ensino‐
aprendizagem dos alunos de Quixadá, indicou também a
necessidade de formação continuada dos docentes.
Mostraram também, que os coordenadores pedagógicos
não desempenham sua função por estarem resolvendo
outros problemas da escola. Assim, nota‐se que a
defasagem no Ensino de Química está relacionada a
diversas variáveis relacionados com os professores,
alunos, coordenadores e os governantes e há uma
necessidade de valorização da educação pela sociedade.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino de química, contextualização do ensino de química, formação continuada dos
professores.

ABSTRACT
ANALYZING TEACHING CHEMISTRY IN PUBLIC SCHOOLS QUIXADA ‐ CE
According to National Curriculum Standards of High
School, the chemistry as a school subject, is an
instrument of human development, and a means to
interpret the world and interact with reality. The
research objective is to analyze the chemical education
of public schools Quixadá to see how it shows the
chemistry teaching in referring city. A descriptive
qualitative research was conducted with students,
teachers and coordinators. Data were obtained from
questionnaires given to each research subject. The

results point out the weaknesses in the teaching‐
learning process of students Quixadá also indicated the
need for continuous training of teachers. Also show that
the coordinators do not perform their function because
they are solving other problems in school. Thus, we note
that the gap in the Teaching of Chemistry is related to
several variables related to teachers, students,
engineers and officials and there is a need to enhance
education by societ.

KEY‐WORDS: Teaching chemistry, context of chemical education, continuing education of teachers.
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ANALISANDO O ENSINO DE QUÍMICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE QUIXADÁ ‐ CE
INTRODUÇÃO

O processo ensino‐aprendizagem de química encontra‐se focado numa metodologia
tradicional, intensificando as dificuldades na aprendizagem da matéria. Portanto, os estudantes
passam a ter uma aversão pela disciplina e a considera como complicada, de compreensão difícil
e sem nenhuma relevância para o seu cotidiano. Quando na verdade, tudo o que lhes circundam
possui Química.
Segundo o que foi estabelecido nos PCN, a disciplina de Química deve ser valorizada, na
qualidade de instrumento cultural, fundamental na educação humana, como meio co‐
participativo de interpretação do mundo e da ação responsável.
O conhecimento químico como as demais disciplinas, não é algo pronto, acabado e
inquestionável, porém em constantes transformações. O processo de elaboração e
transformação do conhecimento ocorre em função das necessidades humanas, sendo
inseparáveis dos processos sociais, políticos e econômicos.
Para tanto, Chassot (1995, p. 68) afirma que: “A ciência já não é mais considerada objetiva
nem neutra, contudo preparada e orientada por teorias e/ou modelos que por serem
construções humanas com propósitos explicativos e previstos, são provisórios”
Os PCNs (BRASIL, 1999) apontam que um dos problemas no ensino de química, observado
na maioria das escolas de ensino médio é pensar que o “indivíduo interage com o conhecimento
essencialmente acadêmico, principalmente por meio da transmissão de informações, supondo
que o estudante memorizando‐as passivamente, adquira o conhecimento acumulado”.
Dentre os aspectos metodológicos, a interdisciplinaridade e contextualização são
classificadas como meios capazes de modificar a visão do aluno referente a química, uma vez
que, ele sentirá mais ‘familiarizado’ despertando assim um maior interesse.
A Contextualização proporciona um significado ao conhecimento pelo contexto do mundo
ou da sociedade em geral, levando o aluno a compreender a relevância das informações, para
assim entender os fatos e fenômenos que o cerca. Todavia, sua finalidade não é apenas a de
motivar ou ilustrar aplicações do conhecimento químico aos estudantes, consiste em desenvolver
atitudes e valores proporcionando a discussão das questões ambientais, econômicas, éticas e
sociais (WARTHA; ALÁRIO, 2005).
Já a interdisciplinaridade é uma relação de reciprocidade de mutualidade, pressupondo
numa atitude assumida diferente ao problema do conhecimento. Em geral, cada educador utiliza
a interdisciplinaridade da forma como convém ou entende. (FAZENDA, 2002).
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Nessa perspectiva, ressalta‐se a importância da interdisciplinaridade no ensino de
química, uma vez que a prática de um ensino contextualizado, integrado, articulado e trabalhado
em conjunto mostrará que a química não é uma disciplina abstrata e que se faz presente no
cotidiano dos estudantes, propiciará um ensino aprendizagem de qualidade e uma visão mais
ampla da ciência.
No entanto, para que essa interdisciplinaridade e contextualização sejam inseridas no
ensino de Química é necessário que os professores tenham uma formação continuada. Esta, por
sua vez, nos últimos anos tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores. Além disso,
reformas educacionais baseadas na legislação vigente (LDB e PCN) buscam mudanças para a
educação brasileira, através da inserção de novas metodologias de ensino, conteúdos novos,
conceitos de avaliação, dentre outras, exigindo do educador a ampliação de competências
educacionais.
Nesse contexto, a formação continuada deve possibilitar ao educador metodologias de
cunho epistemológico e psicopedagógico, tendo fundamentos na proposta curricular,
possibilitando o conhecimento e reflexões acerca do ensino de química, podendo ainda
transformar o conhecimento químico em conhecimento químico escola, visando promover uma
melhor aprendizagem aos alunos. (SCHNETZLER, 2002).
Entretanto, enquanto os educadores não atingirem o desenvolvimento profissional,
muitos serão os problemas vivenciados em sala de aula e, quanto aos que leciona química é
necessário que esses educadores tornem o ensino mais significativo, fazendo com que os alunos
tenham interesse pela disciplina, melhorando, portanto, a qualidade do ensino de química.
As práticas educacionais adotadas pelos professores que lecionam a disciplina de química
precisam ser repensadas ou até mesmo abonadas da educação. Uma das barreiras na
aprendizagem de química consiste nas dificuldades dos docentes contextualizarem o ensino.
Logo, é necessário retirar esse pensamento dos estudantes mostrando que a química está
presente no seu dia a dia e que não se trata de nada abstrato. Portanto, é cogente que os
docentes modifiquem a forma pelo qual leciona química, aplicando o método de novas
metodologias em sala de aula.
Nesse contexto, é necessária a utilização de novas metodologias como: aulas
experimentais, jogos didáticos, teatros diversos e criação de músicas relacionadas aos conteúdos
estudados, dentre outras.
Esta pesquisa tem por objetivo analisar o ensino de química nas escolas públicas de
Quixadá, através de análises e sínteses da realidade das salas de aula.
MATERIAIS E MÉTODOS
Metodologia
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Utilizou‐se uma pesquisa exploratória, através de um estudo de campo. Foram utilizados
questionários. Os pesquisadores executaram uma observação não participante, ou seja, os alunos
responderam ao questionário sem que houvesse a intervenção dos pesquisadores (GIL, 2010). A
pesquisa de campo foi desenvolvida por coleta de dados sobre o ensino de química nas escolas
públicas de Quixadá.
Participantes
A pesquisa qualitativa foi realizada com 120 alunos, sendo estes do 1º, 2º e 3º ano do
ensino médio, com 05 professores e 08 coordenadores. A pesquisa foi realizada em quatro
escolas do ensino médio da rede pública estadual do município de Quixadá.
Procedimentos
Os questionários foram destinados a professores, alunos e coordenadores, contendo
questões objetivas. Abordando as dificuldades do ensino aprendizagem de química, formação
continuada, metodologia, assistência aos professores, recursos utilizados em sala de aula, dentre
outras.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados dos questionários respondidos pelos alunos, professores e coordenadores
foram avaliados separadamente e apresentaram suas visões perante o ensino de química na
cidade de Quixadá – CE.
Análise da pesquisa realizada aos docentes

Os dados obtidos na figura 1 mostram que 62,5%, dos alunos afirmam que gostam da
disciplina, enquanto 31,7% afirmam gostar parcialmente e outros 5,8% afirmam não gostar da
disciplina. A soma dos percentuais dos alunos que não gostam da disciplina e que gostam
parcialmente chegam a ser 37,5%, considerado como um percentual preocupante, pois a
afinidade com a disciplina está ligada com a aprendizagem, uma vez que é muito difícil aprender
aquilo que não se gosta. Portanto, é muito importante que tanto o aluno como o professor
gostem do que estão fazendo para que possam construir um conhecimento significativo
(AQUINO; CAPISTRANO; MACÊDO, et al., 2011, p.8).
Dentre os alunos que afirmam gostar de química, o principal motivo é o fato de estar
relacionado com seu cotidiano, o que desperta interesse pelo o aprendizado. Já os que dizem não
gostar da disciplina, relacionam o fato da difícil compreensão dos conteúdos, sejam eles cálculos
matemáticos ou até mesmo interpretação.
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Respostas

Total
100,0%
Não

5,8%
31,7%

Parcialmente

62,5%

Sim

Percentual

Figura 1 ‐ Afinidade dos alunos com a disciplina de Química
Analisando os dados (figura 2), observa‐se que a maioria, 75,8% concordou que as aulas
práticas favorecem seu conhecimento. Todavia, Chassot (2003) chama a atenção para os perigos
do reducionismo, ou seja, do fazer pelo fazer, nessa modalidade de aulas práticas, visto que
muitas vezes, os alunos vão aos laboratórios, simplesmente, fazer experiências, desconexas até
mesmo com o que está sendo estudado na disciplina.

100,0%

Percentual

75,8%

16,7%
2,5%

2,5%

2,5%

Respostas
Figura 2 – Aulas práticas no processo de ensino aprendizagem dos estudantes

Pela a análise da figura 3, verifica‐se que os alunos possuem um bom relacionamento com
o professor, pois 78,3% responderam que gostam do professor e apenas 0,8% afirmou que não
gostam do professor de química.
É fato que a afetividade é um dos fatores que contribui para a aprendizagem dos alunos,
pois um ambiente escolar em que todos convivem harmoniosamente, o processo de ensino‐
aprendizagem torna‐se mais fácil.
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Percentual

100,0%

78,3%
14,2%

3,3%

3,3%

0,8%

Respostas
Figura 3 – Alunos que gostam do professor de química

Respostas

Conforme dados (figura 4), verifica‐se que a maior parte dos alunos, 41,2%, sugeriram o
laboratório químico na facilitação da aprendizagem, 22,8% sugeriram aulas de campo, pois a
química prática não se centraliza apenas no laboratório, uma vez que as aulas de campo também
aproximam à química do cotidiano dos alunos, outro recurso sugerido foi o emprego de jogos
pedagógicos, visto que, os jogos lúdicos possibilitam o desenvolvimento de várias competências e
habilidades como: motivação, estímulos, facilidade na resolução de problemas, dentre outros. De
acordo com as ideias de Piaget (1990), a ação direta do aluno sobre os objetos de conhecimento,
com o consequente equilíbrio das estruturas cognitivas é o que ocasiona aprendizagem, pois este
é sustentado pelo desenvolvimento cognitivo.
Total
Outros

100,0%

0,4%
14,0%

Dinâmicas

22,8%

Aula em campo
Recursos multimídia

10,1%

Jogos pedagógicos

11,4%
41,2%

Laboratório experimental

Percentual
Figura 4 – Recursos para a melhoria do ensino de química

Análise da pesquisa realizada aos docentes
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Analisando os dados (figura 5) sobre a formação continuada dos professores, observa‐se
que os docentes considerados como púberes na profissão estão procurando se aperfeiçoar, pois
somente os professores com tempo de regência curta, 20%, fizeram especialização, enquanto o
restante, 80%, tem apenas a graduação.
A formação continuada é de extrema importância, pois ela preenche as lacunas existentes
no inicio da formação, como também ajudam a superar os problemas enfrentados em sala de
aula.
20,0%

Percentual

20,0%

Especialização

0,0%

0,0%

Mestrado

Doutorado

Total

Respostas
Figura 5 – Formação continuada dos professores

Verifica‐se na figura 6 que 60% dos docentes participantes da pesquisa responderam que
algumas vezes a regência é a profissão desejada e 40% responderam sempre.
A maioria dos professores analisados apresenta alguma insatisfação pela profissão
escolhida, isso é decorrente de vários fatores, dentre eles estão: más condições de trabalho,
salários muito baixos, inexistência de um plano de carreira, jornada de trabalho excessiva,
escassez de recursos didáticos e metodológicos, salas de aulas superlotadas, falta de
reconhecimento profissional, como também a falta de incentivo para formação continuada, falta
de apoio técnico‐pedagógico, falta de interesse por parte dos alunos e da família.

Percentual

100,0%
60,0%
40,0%
0,0%
Sempre

Algumas
vezes

Nunca

Total

Respostas
Figura 6 – A regência é a profissão desejada?
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Análise da pesquisa realizada com os coordenadores
A figura 7 mostra que 40% recebem apoio técnico pedagógico com frequência, 40%
raramente recebem e 20% sempre recebem.
Alguns autores, como: Libâneo (1996), Furasi (1992) e Demo (2001) destacam a
importância do apoio da gestão escolar aos professores, pois uma liderança pedagógica
centralizada inviabiliza o processo de desenvolvimento de influências significativas no saber‐fazer
escola.

Respostas

Total
Nunca

0,0%

Parcialmente

0,0%

100,0%

Raramente

40,0%

Frequentemente

40,0%
20,0%

Sempre

Percentual
Figura 7 – Assistência fornecida aos professores pelos coordenadores pedagógicos
Analisando a figura 8, vemos que os governantes são os maiores responsáveis pelas
dificuldades encontradas no ensino de química, 60%, seguida pela falta de interesse dos alunos,
20% e, pelos professores, 20%.
Os governantes não reconhecem a importância do trabalho docente. A profissão de
professor, atualmente, é umas das profissões mais mal remuneradas no Brasil. Não se observa,
praticamente, nenhum apoio dos governantes aos docentes como: incentivo pela docência e pela
formação continuada, sendo, portanto, necessário, algumas vezes, à realização de greves na
busca pela a melhoria do magistério.

100,0%

Total
20,0%

Respostas

Falta de interesse dos alunos

60,0%

Governantes
Diretores

0,0%
20,0%

Professores
Pais

0,0%

Percentual
Figura 8 – Dificuldades enfrentadas no Ensino de Química
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As figuras 9 e 10 apresentam as questões sobre supervisão dos coordenadores,
observamos que 50%, dos coordenadores pesquisados, faz supervisão do trabalho docente e do
ensino aprendizagem dos discentes.
Nessa perspectiva, salienta‐se que a existência da gerência do trabalho docente e
aprendizagem dos alunos, implicam na melhoria da educação, pois com a supervisão os gestores
vivenciariam os principais problemas enfrentados na prática docente. E consequentemente,
solucionaria com bom senso, antes de julgar quem realmente é o responsável, professor ou
aluno, pelas dificuldades afrontadas na escola.

50,0%
25,0%

25,0%
0,0%

0,0%

100,0%

Percentual

Percentual

100,0%

Respostas
Figura 9 – Supervisão do Trabalho docente em
sala de aula feita pelos coordenadores

50,0%50,0%
0,0% 0,0% 0,0%

Respostas
Figura 10 – Supervisão da aprendizagem dos
alunos realizada pelos coordenadores

CONCLUSÃO
O papel essencial do Ensino de Química está em formar cidadãos aptos para enfrentar os
problemas da sociedade. Sabe‐se que os alunos apresentam uma afinidade pela Química ainda
debilitada assim, é necessário utilizar meios para suprir esta dificuldade, como: estabelecer uma
Ciência em que as teorias existentes se sustentem em ensinos experimentais, ou seja, é fundamental que
os docentes contextualizem a teoria e agrupem‐na a práticas experimentais. É imprescindível, portanto,
que os professores frisem sempre a importância da Química nos seres vivos, na cultura, na política e no
meio ambiente e suas aplicações que estão inseridas no cotidiano.

A metodologia utilizada pelos professores de Quixadá é a mais tradicional possível, sendo
assim, é necessário que os professores desenvolvam e planejem novas metodologias que sejam
viáveis para a melhoria do ensino de química. Havendo necessidade dos governantes repensarem
nos sistemas educacionais, na valorização do magistério e na prática docente.
A participação dos coordenadores representa um avanço significativo para a prática
educativa, proporcionando mais possibilidades para os professores na transmutação do trabalho
docente. No entanto, pôde se observar que há um distanciamento entre o que os coordenadores
esperavam da função e o que exercem, pois muito realizam na maioria das vezes tarefas
burocráticas e são conhecidos como faz tudo, não realizando sua verdadeira função como:
assistência pedagógica aos docentes, alunos e pais.
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O ensino de química depende de muitas variáveis: professor, aluno, coordenadores,
recursos didáticos, uso de novas metodologias, dentre outras. Portanto, não cabe jogar a
responsabilidade do fracasso do ensino apenas no professor, todos são responsáveis pela
educação.
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1. MATEMÁTICA NA PONTA DOS DEDOS: INVESTIGANDO A APLICABILIDADE DO DISCO
DE VARAL NUMÉRICO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Rachel Maria Domingues1

RESUMO: Face ao grande clima de insatisfação escolar e rendimento baixo dos alunos em relação a
disciplina matemática, somos levados ‐ como professores e pesquisadores ‐ a repensarmos nossa prática em
sala de aula, no sentido de buscarmos respostas para essas inquietações e metodologias que alcancem os
nossos alunos de uma forma criativa, lúdica, motivadora, prazerosa e eficaz em seus objetivos, que é a
aprendizagem significativa. É dentro dessa perspectiva que essa pesquisa pretende se pautar. Como a utilização
didático‐pedagógica da matemática manipulativa, mais especificadamente do material disco de varal numérico,
pode auxiliar no processo de encantamento da disciplina matemática, no desenvolvimento do pensamento
lógico‐matemático e na compreensão de conceitos matemáticos.

Palavras‐chave: Matemática manipulativa. disco de varal numérico. Conceitos matemáticos.
1. MATHEMATICS at YOUR FINGERTIPS: Investigating the applicability of the initial series of
numeric clothesline elementary school

ABSTRACT: In view of the great climate of dissatisfaction and low income school students about math
discipline, we are led-as teachers and researchers-to rethink our practice in the classroom, in order to find
answers to those concerns and methodologies to reach our students in a creative, playful, motivating, enjoyable
and effective in its goals, which is the significant learning. It is within this perspective that this research intends
to be guided. As the didactic-pedagogical use of math manipulative, more specifically the Clothesline disc
material can help with the process number of enchantment of the discipline, in the development of mathematical
logical-mathematical thinking and understanding of mathematical concepts.
KEYWORDS: Math manipulative. numeric clothesline disk. Mathematical concepts.

1

University

Graduada em Pedagogia, pela Universidade Aberta a Vida /UVA; mestranda em Educação pela Florida Cristian

1‐ MATEMÁTICA NOSSA DE CADA DIA
Bem sabemos da importância da matemática nas nossas vidas, seja para nos
localizarmos espacialmente, traçarmos rotas e percursos, nas relações de compra e venda,
cumprindo horários, fazendo contas, planejando a construção e/ou reforma da casa entre
outros São inúmeras as aplicações da matemática no nosso dia a dia, mas só reconhecemos
essa importância porque a vivemos, na prática, no concreto.
Com a criança não é diferente, desde bem pequena ela se relaciona com o universo
da matemática nos mais diversos contextos: em casa, na rua, na escola, utilizando recursos
próprios ou pouco convencionais, elas recorrem às operações e a contagem para resolver
problemas do seu cotidiano. Seja para contar suas figurinhas, repartir balas, dividir
brinquedos, simular as relações de compra e venda e manipulação de dinheiro, marcar sua
idade com as mãos, organizar situações de jogo, através das brincadeiras populares e nas
cantigas de roda da tradição popular. Tudo isso nos mostra uma relação natural entre a
criança e uma matemática na ponta dos dedos, palpável, concreta.
No entanto, o que vemos na maior parte das escolas brasileiras de Educação Básica, é
um ensino das operações aritméticas e conceitos matemáticos, utilizando métodos de ensino
que induzem a uma aprendizagem mecânica, memorizada, descontextualizada do cotidiano e
sem proporcionar ao aluno uma reflexão crítica acerca do processo de aprendizagem
daquele conteúdo.
O que percebemos em salas de aula espalhadas pelo Brasil afora, é uma forte rejeição à
disciplina da matemática por parte dos alunos e a busca por respostas a essa problemática
não cessam.
O processo de explicação do fracasso escolar tem sido uma busca de
culpados – o aluno, que não tem capacidade; o professor, que é mal
preparado; as secretarias de educação, que não remuneram seus
professores; as universidades que não formam bem o professor; o

estudante universitário, que não aprendeu no secundário o que seus

professores universitários lhe ensinaram (CARRAHER; SCHLIEMANN,
2010, p. 20).

É necessário encontrarmos metodologias, formas estimulantes de ensinar matemática, em
vez de ficarmos tentando encontrar culpados, uma vez que nossos alunos fazem uso da
matemática o tempo todo no seu dia a dia, mas em sala de aula muitas vezes fracassam em
tentarem resolver problemas simples.
Para D' Ambrósio (1999, p. 214) em vez de despejarmos conteúdos desvinculados da
realidade nas cabeças dos alunos, devemos aprender com eles, reconhecer seus saberes e
juntos buscarmos novos conhecimentos. Entender as etnomatemáticas dos alunos, aliando‐
as às nossas, temperadas com as das academias. Assim poderemos gerar momentos felizes e
criativos em sala de aula.
Mas para que essas mudanças se processem é necessário que nós professores
adotemos uma postura de pesquisadores, com coragem, ousadia para criar e experimentar,
buscar na prática ver os nossos alunos em uma perspectiva de competência, mediando
situações de aprendizagem que os coloquem em situação de buscarem soluções para seus
problemas através da ação reflexão, ensaio de erros e acertos e estratégias pessoais.
Nesse sentido, podemos ver o professor como organizador do sistema didático
escolar, ou seja, aquele que vai selecionar, priorizar, e mediar as ações de aprendizagem, as
técnicas metodológicas, os objetivos a serem alcançados e os desafios propostos. É ele quem
tem o poder através de sua prática de encantar os seus alunos para a disciplina, ou seja “a
matemática do professor molda o estatuto do saber escolar”. (Machado, Silvia, 2008).

2‐ A MATEMÁTICA NA PONTA DOS DEDOS

Sabemos que os símbolos matemáticos e uma grande maioria de conceitos são

altamente abstratos, no entanto é possível acreditar que se a criança dispõe de objetos que
ela manipula, conta, classifica, ordena em situações dirigidas e problematizadoras, a
tendência é que ela consiga buscar e encontrar soluções reais e palpáveis para solucionar tais

problemas, de uma forma desprovida do medo de errar.
Como diz Comênio (1996, p. 17), “só se aprende a fazer, fazendo”, a criança necessita

de um espaço de aprendizagem onde ela possa explorar, tocar, sentir, cheirar, criar hipóteses,
refutar outras, questionar, experimentar.
Nesse sentido, o conhecimento segundo a teoria piagetiana é o resultado da
interação entre o indivíduo e o meio. Sobretudo, “conhecer não é somente explicar; e não é
somente viver, conhecer é algo que se dá a partir da vivência (ou seja, da ação sobre o objeto
de conhecimento), para que esse objeto seja imerso em um sistema de relações.” (Ramozzi –
Chiarottino, 1988, p.3)
Esse trabalho propõe‐se a fazer uma pesquisa participante investigativa inicial sobre a
aplicação de um material manipulativo didático chamado Disco de varal numérico, criado
para auxiliar no processo de ensino‐aprendizagem sobre as operações fundamentais com
números naturais do Fundamental I, em uma instituição de ensino da cidade de João Pessoa.
Nesta instituição, a proposta pedagógica possibilita experimentações diversificadas e
acredita‐se que cada ser humano tem uma forma própria de absorver as informações que
chegam até seu cérebro e dar uma resposta inteligente. Isto é o que Piaget chama de
Estrutura do conhecimento, sempre acompanhando as fases do desenvolvimento cognitivo, a
fim de que não seja exigido do aluno além do que ele possa responder ou compreender, no
entanto, também não devam lhe faltar trocas significativas com o meio.
Com base em experiências vivenciadas em sala de aula, tanto em turmas da Educação
Infantil, como no Fundamental I na referida instituição, observa‐se como a utilização de
materiais concretos para Educação Infantil (como escada rosa, escada marrom, as lixas, bloco
lógico e os esquemas) e para o Fundamental (material dourado, escala de cursineire, ábaco,

sólidos geométricos, bloco lógico e os esquemas, tábua de fração, barras de Napier, cubo
mágico e disco de varal numérico), vem auxiliando no processo de apreensão dos conceitos
matemáticos, além de estimular a capacidade do aluno em resolver problemas, ao
desenvolvimento do raciocínio lógico‐matemático, encantando as crianças com a disciplina

matemática e facilitando assim, para todas os anos escolares seguintes e para suas vidas, o
manejo com a matemática.
No entanto, ainda com toda essa estimulação sensorial oferecida, percebe‐se ainda
algumas dificuldades dos alunos nas operações fundamentais no que diz respeito a
formalização do conteúdo no caderno, através dos exercícios. Na tentativa de encontrar
soluções para essa questão explicitada foi criado, em caráter experimental, o material
chamado disco numérico que vem sendo utilizado nas séries iniciais do Fundamental da
escola e tem indicado ser um material bastante rico em possibilidades. Além das vantagens
de sua confecção simples, cada criança pode construir e utilizar o seu próprio material, tanto
em atividades de jogos no coletivo, como também auxiliando na execução e compreensão de
atividades individuais formais no caderno.
Através do disco de varal numérico, foi possível até o momento descobrir algumas
possibilidades para se trabalhar as seguintes noções de conteúdos matemáticos: números
naturais, símbolo/quantidade, números ordinais, ordem crescente e decrescente, números
sucessores e antecessores, números pares e ímpares e as quatro operações fundamentais.
Diante desse contexto, é preciso fazer uma investigação mais aprofundada do jogo,
visto que por ser um material novo e que foi criado a priori sem grandes pretensões
acadêmicas, demonstra ter um potencial como recurso didático‐pedagógico na sala de aula.
Porém não temos até o momento condições de avaliar a sua total aplicabilidade e as
condicionantes referentes a seu uso.
Assim, nasceu o interesse por esta pesquisa a partir da necessidade de levantar e
responder algumas perguntas a respeito desse material nas aulas de matemática. Meira
(1998, apud SELVA, 2009, p. 107) sugere que a construção de um material é algo construído
no processo de uso, mediado por seus participantes dentro de práticas socioculturais

específicas. Assim, seria fundamental entender como os artefatos são transformados por
estudantes no contexto das práticas ao darem sentido às ideias matemáticas. Assim, uma
determinada representação pode ganhar bastante significado e transparência na medida em
que ela faz sentido e é construída pelas crianças, independentemente de suas características
físicas.

Disco de
varal
numérico ¹

3‐ METODOLOGIA

Para analisar a aplicabilidade do material manipulativo disco de varal numérico¹,
conforme imagem , e suas contribuições didático‐ metodológicas nos processos de ensino‐
aprendizagem, os nossos sujeitos de pesquisa serão 30 crianças matriculadas no 2º do ensino
Fundamental I da escola que é nosso campo de pesquisa.
O campo de pesquisa escolhido para a nossa investigação é uma escola privada
localizada em João Pessoa, com cerca de 150 alunos matriculados na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental I. A escola apresenta uma proposta pedagógica que valoriza desde a
mais tenra idade a aprendizagem sensorial, manipulativa, construída pelo aluno e dialética

entre teoria e prática, através de atividades prático experimentais pertinentes aos conteúdos
trabalhados. A referida escola está sempre incorporando propostas diferenciadas em sua

prática pedagógica, procurando ser um espaço de investigação e experimentação tanto para
os

alunos como professores, estreitando assim sua relação com o campo de pesquisa
acadêmico. É importante ressaltar nesse sentido, que a escola já serviu como campo de
pesquisa em variados momentos e contextos.
Este estudo utilizará como instrumentos para a coleta de dados a observação
participante e sistemática, onde será necessário utilizar o diário de campo com o registro
contínuo dos acontecimentos observados, bem como a utilização de artefatos tecnológicos
para registro como gravação de vídeo e áudio, pesquisa bibliográfica, realização de
entrevistas semiestruturadas com os pais dos alunos e professores.
A pesquisa será estruturada nas seguintes etapas:
1. Etapa 1: Preparação do campo de pesquisa: organização do roteiro de observação,
construção dos parâmetros de coleta e análise. Delimitação do campo, descrição dos sujeitos
envolvidos, com análise de suas dificuldades com a Matemática antes de iniciar as atividades.
2. Etapa 2: Nessa etapa organizaremos ações didáticas como oficinas onde as crianças
poderão construir e explorar o disco de varal numérico, de forma exploratória com e sem
direcionamento do pesquisador. As oficinas serão organizadas da seguinte forma:


1º oficina: Construção pelas crianças do material manipulativo, dirigido pelo
pesquisador. Exploração inicial e livre. O que é isso? Para que serve? O que
podemos fazer com ele?



2º oficina: Propor problemas simples envolvendo as operações fundamentais,
onde as crianças serão estimuladas a resolverem utilizando o Disco de Varal
Numérico.



3º oficina: Mediante a observação participante, elaborar e sistematizar oficinas

das operações individualmente. Adição, subtração, multiplicação e divisão.


4º oficina: Propor problemas similares ao da 2º oficina, envolvendo as
operações fundamentais, no entanto a criança será encorajada a tentar

resolver sem a utilização do disco de varal ou outro manipulativo.

3. Etapa 3: Essa coleta de dados será realizada em um período de 3 meses, que através das
oficinas poderá ser observada a aceitação das crianças com o material, a sua funcionalidade,
as prováveis dificuldades, quais operações são mais favorecidas com o manipulativo.
Serão realizadas durante as oficinas propostas, a observação participante, coleta de dados
através da gravação de vídeos e áudios, registro no diário de campo.
Realizaremos também entrevistas semiestruturadas em grupo com os pais dos alunos e
professores da instituição, antes das oficinas com o objetivo de investigar as dificuldades
sentidas e percebidas dos alunos e filhos no que diz respeito a matemática e as operações
fundamentais. Após as oficinas vamos realizar novamente entrevistas semiestruturadas
individuais com os mesmos pais e professores no sentido de sondar se houve alguma
mudança na percepção, motivação e aprendizagem dos alunos e filhos em relação as
operações fundamentais, após a aplicação do Disco de Varal Numérico.
3. Etapa 4: análise dos dados obtidos.

Utilizaremos como instrumentos de análise a

transcrição das entrevistas, a análise dos vídeos gravados e do diário de campo. Bem como
analisar as propostas realizadas durante as oficinas, (os problemas resolvidos com a
utilização do material Disco de varal numérico e sem o manipulativo).
Vamos elaborar uma análise crítica inicial das possibilidades de interação e colaboração do
objeto de estudo no processo de ensino aprendizagem da Matemática no que concerne a um
maior aproveitamento por parte dos alunos, tanto do ponto de vista individual quanto
coletivo. Estreitaremos assim, os laços entre a teoria e a prática dentro de uma perspectiva
colaborativa, experimental e o que acredita‐se, promissora para a Educação Matemática. O
que segundo Heidegger (2008) seria: “Repensar o já pensado, para pensar o ainda não

pensado”.

Imagem
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Imagem 3

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interesse por essa pesquisa nasceu de uma necessidade de encontrar respostas‐
soluções práticas para melhorar a aprendizagem dos alunos nas aulas de matemática, e mais
do que isso, resgatar a confiança e o prazer dos alunos por essa disciplina, uma vez que
podemos acreditar que muitos dos problemas diagnosticados com a matemática, são mais
de ordem metodológica do que com a natureza da disciplina em si.
Uma vez que nossa hipótese seja confirmada, podemos acreditar que teremos a
serviço dos processos de ensino e aprendizagem da matemática, um material manipulativo
de simples confecção, acessível, viável, para auxiliar os professores de matemática e os
alunos a criarem aulas criativas, dinâmicas, incorporando‐o dentro das propostas dos
conteúdos trabalhados e sobretudo trazendo mais satisfação a todos os envolvidos no
processo educativo.
E para o universo acadêmico, entendemos que uma pesquisa como essa pode abrir
portas no sentido de encontrarmos muitas possibilidades investigativas através do material
Disco de Varal Numérico. Visto que essa é uma pesquisa inicial, podendo contribuir para que
muitas hipóteses, questionamentos, possam surgir em um futuro próximo.
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RESUMO
Instituições de ensino buscam oferecer
educação de forma inclusiva a todos os estudantes.
Porém, a acessibilidade ainda não é garantida de forma
plena e inclusiva para aqueles com necessidades
especiais. Neste trabalho investigamos as condições
institucionais oferecidas pelo Instituto Federal do Acre,
um dos 38 Institutos Federais que compõem a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica. Os resultados revelaram que nos quatro
campi do referido Instituto Federal muito ainda precisa

ser feito para a prestação de uma educação
verdadeiramente inclusiva. Os dados deste trabalho
indicam uma necessidade premente de que esta
instituição se adeque para atender ao público em foco,
que tem o direito a educação, mas que ainda tem que
ser lembrado quanto as suas necessidades especiais,
considerando os diferentes ambientes que permeiam
suas vidas, incluindo os ambientes educacionais.

PALAVRAS‐CHAVE: acessibilidade, necessidades especiais, Institutos Federais.

ANALYSIS CALL TO STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN FEDERAL INSTITUTE
OF ACRE.
ABSTRACT
Educational institutions seeking to provide
education in an integrated manner to all students.
However, accessibility is still not guaranteed a full and
inclusive way for those with special needs. In this work
we investigate the institutional conditions offered by the
Federal Institute of Acre, one of 38 Federal Institutes
that comprise the Federal Network of Vocational
Education, Science and Technology. The results revealed

that the four Federal Institute Camper said much more
needs to be done to provide a truly inclusive education.
Data from this study indicate an urgent need for this
institution fits to serve this audience who has the right
to education, but that has yet to be remembered as
their special needs in two different environments that
permeate their lives, including environments
educational.

KEY‐WORDS: accessibility, special needs, Federal Institutes.
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ANÁLISE DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO INSTITUTO
FEDERAL DO ACRE.
INTRODUÇÃO
Dotar os espaços de aprendizagem, na educação formal ou informal, de condições efetivas
para a inclusão de alunos com necessidades especiais (ANES) deveria ser a missão não apenas
das Instituições de ensino, mas de toda a sociedade.
De acordo com Mazzotta (2011, pag. 15), “A defesa da cidadania e do direito à educação
das pessoas portadoras de deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade.” A
adequação dos espaços físicos, dos recursos pedagógicos e, também da formação e capacitação
de professores e gestores tem sido continuamente requisitados pela sociedade, mas não
podemos esquecer que acessibilidade não diz respeito somente à parte física, pois inclui
comunicação, transporte, recursos didáticos e tecnológicos, entre outros. (GUERREIRO, 2012).
Não podemos negar que a sociedade evoluiu quando avaliamos o tratamento dispensado
as pessoas com necessidades especiais. Basta lembrar que, em outras épocas, foi comum
abandonar crianças com deficiência nas florestas ou jogá‐las nos rios. E para aqueles que
chegavam à vida adulta o tratamento era cruel. (SMITH, 2008).
Nesta lenta, mas gradual evolução, o atendimento, a prestação de serviços e a inclusão
efetiva das pessoas com necessidades especiais na vida da sociedade ganhou qualidade e
importância, muitas vezes com o auxílio de legislação específica.
Nas últimas décadas houve um aumento no número de matrículas de ANES e há resultados
de seu desenvolvimento acadêmico, porém, por outro, ainda há falhas, lacunas, queixas e
exclusão do aprendizado deste público específico. (LIMA, 2010).
Segundo Caiado, Jesus e Baptista (2001, pag. 17): “Os atendimentos educacionais
especializados aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação têm sido um dos grandes desafios para os profissionais da Educação,
principalmente no que se refere à sua articulação com o ensino comum”. Desafio esse que está
presente na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta de 38
Institutos no país com mais de 400 unidades organizadas, oferecendo ensino gratuito do médio
ao pós‐doutorado (REDE, 2013). Sua abrangência e importância, devido a sua capacidade de
formar cidadãos habilitados e preparados para a vida profissional, faz com que um perfil inclusivo
na sua forma de divulgação seja crucial para contribuir para os índices de formação de pessoas
com necessidades especiais. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar e analisar as
condições de atendimento aos estudantes com necessidades especiais oferecidas
institucionalmente pelo Instituto Federal do Acre (IFAC).
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC iniciou a oferta de
cursos a partir de julho de 2010, com aproximadamente 350 discentes matriculados em nove
cursos dos eixos de Recursos Naturais; Ambiente, Saúde e Segurança e Gestão e Negócios, sendo
estes distribuídos nos Câmpus: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e o Câmpus Xapuri.
Atualmente o IFAC oferece Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores,
Cursos Técnicos de Nível Médio nas formas integrado ao ensino médio e subsequente, Cursos
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Técnicos de nível médio modalidade EJA com o programa PROEJA, Cursos Superiores de
Tecnologia, além de Programas, como Mulheres Mil, CERTIFIC e PRONATEC.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para verificar as condições oferecidas institucionalmente aos alunos com necessidades
especiais (ANES) pelo Instituto Federal do Acre (IFAC), foram aplicados questionários aos
coordenadores dos Núcleos de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (NAPNE)
de cada um dos campi do Instituto Federal do Acre, localizados nas cidades de Rio Branco,
Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Xapuri. A pesquisa foi realizada entre Outubro de 2013 e
Fevereiro de 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período em que a pesquisa foi realizada as coordenações dos NAPNEs nos campi do
Instituto Federal do Acre eram ocupadas por uma professora (em Cruzeiro do Sul) e por três
Assistentes Sociais (Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri). Destes, apenas a coordenação do
campus Cruzeiro do Sul não sofreu mudanças. Todos os participantes da presente pesquisa têm
como nível de escolaridade pós‐graduação/especialização. Três são do sexo feminino e um do
sexo masculino.
Não houve problemas e fomos prontamente atendidos pelos campi de Cruzeiro do Sul e
Sena Madureira. Porém, a participação dos campi de Rio Branco e Xapuri exigiram maior
empenho e cobrança para a devolução dos questionários.
No final de 2013, o Instituto Federal do Acre atendia um total de 30 (trinta) estudantes
com vários tipos de necessidade especial, o campus de Rio Branco atende a 18 (dezoito) destes
estudantes, o campus Cruzeiro do Sul atende a 08 (oito), o campus Sena Madureira atende a 04
(quatro) e o campus Xapuri não possuía nenhum estudante com necessidade especial.
Como o total de alunos do Instituto Federal do Acre ao final de 2013 era de 2.956, o
percentual de alunos com necessidades especiais em relação ao total de alunos do IFAC é de
1,01%. Percentual baixo se considerarmos a média da população com necessidades especiais e o
fato de que 5% das vagas em todos os processos seletivos do IFAC são reservadas a pessoas com
deficiência.
No campus Rio Branco, as necessidades especiais deste grupo de alunos estão ligadas a
surdez, cegueira, síndromes e transtornos e baixa visão. No campus Cruzeiro do Sul, as
necessidades especiais estão ligadas à surdez, dificuldades de locomoção, retardo metal leve e
baixa visão. No campus Sena Madureira, as necessidades especiais estão ligadas a dificuldade de
locomoção.
Quando questionados com referência as ações destinadas aos alunos com necessidades
especiais seguirem alguma diretriz, norma ou “política institucional” especifica, os campi do IFAC
afirmaram seguir a resolução nacional, resolução nº145 que regulamenta os NAPNEs.
Quando questionados sobre a existência de ações acadêmicas adotadas pelo IFAC para
melhorar o atendimento aos ANES, o campus Rio Branco afirmou disponibilizar atualmente:
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Interprete de língua de sinais, professores de libras e ampliação de materiais aos alunos baixa
visão e se preciso disponibiliza material em Braille. O campus Cruzeiro do Sul forneceu
interpretes de língua de sinais e cursos de formação aos professores (03 cursos em 2013) em
parceria com o NAPI (Núcleo de Apoio Pedagógico a Inclusão) da Secretaria Estadual de
Educação. O campus Sena Madureira ofereceu orientação aos docentes em relação aos
procedimentos metodológicos que devem ser utilizados para que o discente consiga ter êxito na
atividade acadêmica. E o campus Xapuri realizou levantamento na rede pública estadual e
municipal para diagnosticar futuras demandas referentes à ANES.
Quanto a adoção de ações estruturais adotadas pelos campi para melhorar o atendimento
aos ANES, o campus Rio Branco disponibiliza rampa de acesso ao primeiro piso (sem piso táctil) e
banheiros adaptados. O campus Cruzeiro do Sul não adota nenhuma ação estrutural em virtude
de, no momento da realização da pesquisa, estar instalado em prédios provisórios. O campus
Sena Madureira realizou mudanças estruturais como construção de rampas de acesso e
adequação dos espaços de uso comum. O campus Xapuri não adotou ou realizou nenhuma ação
estrutural.
Quando o tema é a existência de problemas relacionados ao atendimento aos ANES, o
campus Rio Branco relatou a falta de conhecimento dos professores em relação às deficiências
dos alunos. O campus Cruzeiro do Sul definiu como problemas a falta de materiais e
equipamentos pedagógicos e equipe especializada para atendimento aos ANES. O campus Sena
Madureira definiu como problemas a falta estrutura física e equipamentos. Já o campus Xapuri
não relatou problemas, em virtude de não possuir ANES.
Em relação a realização de ações focadas nos docentes para melhorar/aprimorar o
atendimento dos ANES, o campus Rio Branco do IFAC realizou cursos de extensão na área de
Libras, oficinas inclusivas e palestras de sensibilização. O campus Cruzeiro do Sul relatou a
realização de três oficinas com os seguintes temas: Baixa Visão e Cegueira, Deficiência Intelectual
e Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) e Deficiência Auditiva. O campus Sena
Madureira realizou orientação individualizada aos docentes que lidam cotidianamente com estes
alunos. E no campus Xapuri já ofereceu curso de capacitação aos docentes.
Quando questionados sobre a existência de espaços pedagógicos e/ou material didático
específico para uso dos ANES o campus Rio Branco do IFAC afirmou que atualmente trabalha com
ampliação e reprodução de materiais para alunos com baixa visão, além de atendimento aos
alunos surdos na sala do NAPNE. Os demais campi (Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Xapuri) não
possuem espaços pedagógicos e/ou materiais didáticos específicos para uso dos ANES.
Sobre a existência de alguma forma de avaliação do ensino‐aprendizado especialmente
voltada aos ANES no IFAC apenas o campus Cruzeiro do Sul realiza orientações acerca de
diferentes procedimentos de avaliação levando em consideração aos ANES. Os demais campi não
realizam nenhuma forma de avaliação, especialmente voltada aos ANES.
Quando questionados sobre a existência de alguma forma de acompanhamento e
verificação da inclusão especialmente voltada aos ANES no IFAC, o campus Rio Branco afirmou
realizá‐las através do registro escolar e acompanhamento individualizado. O campus Cruzeiro do
Sul relatou a realização de acompanhamento através de visitas domiciliares aos pais e
responsáveis e a conversa informal com os alunos, sensibilização das turmas e da Instituição de
ensino para que conheçam o tipo de necessidade especifica que o estudante tem e possam ter
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uma postura inclusiva. Os campi Sena Madureira e Xapuri não realizam nenhum
acompanhamento ou verificação da inclusão.
A coordenadora no NAPNE do campus Xapuri relatou preocupação em relação as
reformas realizadas naquele campus, pois, segundo ela, tais reformas não removeram barreiras
arquitetônicas existentes no campus, o que impede que um visitante ou aluno com dificuldades
de locomoção circule pelo campus livremente.
Um dado que revela o quanto o IFAC ainda precisa aprimorar o atendimento aos alunos
com necessidades especiais é o fato de que, na época da elaboração da presente pesquisa, em
nenhum dos campis havia vagas reservadas a este público em seus estacionamentos.

CONCLUSÃO
Os campi do IFAC de Rio Branco e Cruzeiro do Sul são aqueles com maior número de
estudantes com necessidades especiais em razão de possuírem maior número de alunos
matriculados. O campus Xapuri chama a atenção, por ser o terceiro campi do IFAC em número de
alunos e ainda não possuir nenhum ANES. O campus de Sena Madureira, o menor em número de
alunos, possuí dois ANES.
Uma das dificuldades observadas em relação ao atendimento institucional oferecido pelos
Núcleos de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais dos campi do Instituto
Federal do Acre, diz respeito à alta rotatividade de seus coordenadores. Do início de nossa
pesquisa, em Outubro de 2013 até o início de 2014, houve mudanças nas coordenações em três
dos quatro campi. Esta rotatividade, além de ser prejudicial ao andamento e desenvolvimento
dos trabalhos, impede que haja confiança dos ANES na Instituição e, especialmente, em seu
vínculo institucional, ou seja, os coordenadores dos NAPNEs.
Nas conversas mantidas com os coordenadores dos NAPNEs, percebemos que há uma
consciência da importância e relevância do papel destes órgãos para a efetiva inclusão dos ANES.
Todavia, talvez pelo fato desta consciência, detectamos nos discursos dos coordenadores certo
sentimento de impotência e desânimo por não haver condições materiais e de espaço físico para
realizar um trabalho mais abrangente e eficaz em busca da inclusão efetiva destes alunos. A
referida impotência e desânimo podem ser uma das razões que causam a rotatividade de
coordenadores referida anteriormente.
Em relação às ações acadêmicas, verificamos que os campi de Rio Branco e Cruzeiro do
Sul são os que realizam maior número de ações, em parte por atenderem maior número de
ANES. O campus de Xapuri, por não atender nenhum destes alunos, é o que menos ações já
realizou na área. Ações práticas e que não requerem desembolso financeiro, como o
desenvolvimento de avaliações específicas para este público não são desenvolvidas, o que
denota o quanto ainda há para avançar no atendimento aos ANES.
As ações estruturais, quando ocorrem, são as básicas e fundamentais para facilitar o
acesso aos alunos com dificuldades de movimentação, como a construção de rampas e banheiros
adaptados. O campus de Cruzeiro do Sul nem mesmo estes itens básicos possuía no momento de
realização desta pesquisa. Instalado em dois prédios, um dispunha apenas de escadas e o
segundo de escadas e elevador.
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Os principais problemas relatados em relação ao atendimento aos ANES foram a falta de
conhecimento dos professores em relação a este público e a falta de materiais e estrutura física
para o atendimento especializado. A falta de conhecimento dos professores pode decorrer em
virtude do grande número de professores que possuem apenas bacharelado, pois aqueles que
passaram por licenciaturas, via de regras tiveram disciplinas sobre a temática inclusão e
atendimento aos ANES.
Em relação às ações específicas focadas nos docentes, as ações mais comuns foram a
realização de oficinas e orientações especificas. Um ponto que merece destaque é a atitude do
campus Cruzeiro do Sul que realizou oficinas em parceria com o NAPI (Núcleo de Apoio
Pedagógico a Inclusão) da Secretaria Estadual de Educação. Desta forma, aproveita os
conhecimentos e experiências dos profissionais deste órgão para aproveitá‐los em benefício de
seus professores e alunos.
Quando questionados sobre a existência de espaços pedagógicos e/ou material didático
específico para uso dos ANES apenas o campus Rio Branco disponibiliza materiais específicos.
Nenhum dos campi oferece espaços pedagógicos específicos aos ANES. Outro ponto que denota
o quanto ainda é necessário avançar nesta área.
No tópico sobre existência de formas de acompanhamento e verificação da inclusão
especialmente voltada aos ANES, apenas os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul realizam tal
acompanhamento por meio de visitas individualizadas. Os campi de Sena Madureira e Xapuri,
não realizam devido ao baixo número de ANES ou sua ausência entre o corpo discente.
Verificamos a falta de uma coordenação geral entre as ações e atividades dos NAPNEs do
IFAC. O planejamento e as ações acontecem de maneira individual em cada campi, de forma que
poderia haver maior efetividade de ações caso houvesse maior comunicação e ações conjuntas
entre os referidos núcleos.
Os dados levantados demonstra a necessidade de aperfeiçoamento das condições
institucionais de atendimento aos alunos com necessidades especiais no IFAC, uma vez que o
Instituto reserva 5% das vagas em seus processos seletivos a pessoas com deficiência.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi o de apresentar o perfil dos
participantes e avaliar a capacitação ofertada para
comunidades carentes do município de Cabedelo ‐ PB
quanto à elaboração de linguiça de peixe. Após
elaboração e aquisição de todo material necessário para
a capacitação, entre eles, a apostila sobre o conteúdo a
ser ministrado no decorrer do curso, o questionário
sócio‐econômico e a ficha de avaliação da capacitação, a
mesma foi realizada no laboratório Móvel de
Beneficiamento de Pescado do IFPB‐ Campus Cabedelo,
sendo aplicado, no início do curso, o questionário sócio‐
econômico e, ao final, a avaliação sobre o mesmo. Dessa

forma, observou‐se que a maioria dos participantes
(69%) não trabalha, dependendo de programas sociais,
como a bolsa família (62%), para seu sustento. Além
disso, verificou‐se que a maioria (84%) nunca havia
trabalhado na área de pescado, fazendo com que a
capacitação fosse um diferencial para a inserção desse
público no mercado de trabalho local, atendendo a
expectativa de 92% dos participantes, percebendo‐se,
assim, que projetos de inclusão tornam‐se um elo entre
esse público e a educação profissional, colaborando com
o aumento do emprego e renda dessas comunidades.

PALAVRAS‐CHAVE: extensão, integração, pescado, embutidos.

PROFILE OF PARTICIPANTS AND EVALUATION OF MANUFACTURE OF FISH SAUSAGE TRAINING
WITH THE COMMUNITIES NEED HELD ON CITY OF CABEDELO‐PB
ABSTRACT
The aim of this study was to present a profile of
participants and evaluate the training offered to needy
communities in the municipality of Cabedelo ‐PB as the
development of fish sausage. After development and
procurement of all necessary equipment for training,
among them the handout on the content to be taught
during the course, the socio‐ economic questionnaire
and the evaluation form of training, it was held at the
Mobile Laboratory Beneficiation fished the IFPB ‐
Campus Cabedelo, applied at the beginning of the
course, the socio‐ economic survey and at the end, the

review of the same. Thus, it was observed that the
majority of participants (69 %) do not work, depending
on social programs like Bolsa Família (62 %) for their
livelihood . Furthermore, it was found that the majority
(84 %) had never worked in the area of fish, making
training to be a differentiator for the insertion of these
clients in the local labor market, given the expectation
of 92 % of the participants, realizing it is thus that
inclusion projects become a link between this public and
professional education, collaborating with rising
employment and income in these communities.

KEY‐WORDS: extension, integration, fish, sausages.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES E AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE LINGUIÇA
DE PEIXE REALIZADA COM COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CABEDELO‐PB
INTRODUÇÃO
O pescado é uma importante parte da dieta diária de muitos países, contribuindo com ¼
da oferta mundial de proteína de origem animal (JOSUPEIT, 2004). O Brasil, apesar de ser um
grande mercado consumidor, apresenta um dos menores índices de consumo per capita de
pescado do mundo, tendo apenas a décima posição na América do Sul (FAO, 2005). Segundo
dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a média por habitante ano no País alcançou
11,17 quilos em 2011, nada menos do que 14,5% a mais do que em relação ao ano anterior. Já
entre 2009 e 2010 o ritmo de crescimento da demanda foi de 7,9%. Em dois anos (2010 e 2011) o
crescimento da demanda por peixes e frutos do mar aumentou em média 23,7%. Assim, pode‐se
acreditar, com alguma margem de segurança, que, atualmente, os brasileiros já devem consumir
pescado na média mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 12 quilos
por habitante/ano (PORTAL BRASIL, 2013).
Uma forma de incentivar, ainda mais, o consumo do pescado é a partir da fabricação de
produtos de valor agregado, como a lingüiça, que além de diversificar a oferta, e aumentar a vida
de prateleira do produto, pode ser elaborada como forma de agregar valor a pescados de baixo
valor comercial, sendo esta a proposta da referida capacitação que foi ofertada a comunidades
carentes do município de Cabedelo ‐ PB.
A cada dia o mercado de trabalho torna‐se mais exigente, e isto está fazendo com que as
pessoas estejam cada vez mais preparadas para essas mudanças que ocorrem quase que
diariamente. A qualificação profissional surge, dessa forma, como uma ferramenta fundamental
para as pessoas que almejam conquistar sucesso em sua carreira profissional (JOSÉ, 2012). Uma
boa capacitação não só dá plena possibilidade para o exercício de determinadas profissões como,
também, prepara para o mundo do trabalho, proporcionando, com isso, a oportunidade de
melhor adaptar‐se a um mercado onde a competição é muito grande. A pessoa estará pronta,
com hábitos e atitudes que atendam às exigências do setor de trabalho (MESQUITA, 2013).
Por ser uma área em expansão, uma vez que ainda é muito difícil encontrar produtos
disponíveis no mercado a base de peixe, existe grande potencial para crescimento, o que torna
essa capacitação, uma proposta que viabilizará, mais facilmente, uma nova alternativa de renda
para o público alvo da capacitação. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar o
perfil dos participantes e avaliar a capacitação ofertada para comunidades carentes do município
de Cabedelo ‐ PB quanto à elaboração de linguiça de peixe.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente, foi elaborado, em conjunto com o grupo composto por quatro alunos da
turma concluinte do curso técnico integrado em pesca, o material necessário para a realização da
capacitação: as fichas de inscrição, a apostila sobre o conteúdo a ser ministrado no decorrer do
curso, com uma linguagem fácil de ser compreendida pelos participantes, onde consta o
conteúdo programático e as etapas de elaboração do produto, e a lista de frequência. Em
seguida, foram elaborados os questionários sócio‐econômico e avaliativo, visando avaliar o
desempenho dos participantes nos aspectos profissionais e sociais, uma vez que consistiu em um
espaço para que os participantes expusessem suas opiniões sobre a capacitação, o desempenho
dos alunos instrutores, estrutura física e recursos didáticos oferecidos no decorrer da
capacitação.

O processo de divulgação ocorreu por um período de duas semanas, sendo realizado
através de contato com as associações de moradores das comunidades carentes do município de
Cabedelo – PB, sendo informado que a capacitação a ser ofertada seria gratuita para todos os
interessados que já trabalhavam ou pretendiam trabalhar na área de processamento de pescado.
A capacitação sobre Elaboração de linguiça de peixe, com carga horária de 8 horas, foi
realizada no Laboratório Móvel de Beneficiamento de Pescado do IFPB ‐ Campus Cabedelo, nos
dias 10 e 11/02/2014, e atendeu a 12 (doze) participantes de comunidades carentes locais
(Figura 1). O conteúdo abordado durante o curso foi: Higiene na manipulação de alimentos;
Técnicas de elaboração de lingüiça de peixes; Embalagem; Rotulagem; e Conservação. No início
da capacitação, foi aplicado o questionário sócio‐econômico, como forma de se conhecer a
realidade dos participantes. O questionário avaliativo, por sua vez, foi aplicado ao final da
mesma.

Figura 1: Participantes da capacitação na unidade móvel de beneficiamento de pescado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do questionário sócio‐econômico podem ser visualizados na Figura 2 a
seguir.

Figura 2: Perfil sócio‐econômico dos participantes da capacitação

É possível observar, a partir da Figura 2, que a maioria dos participantes tem mais de 40
anos, isso mostra que a idade não é mais um fator determinante para a procura de capacitações
profissionalizantes. Também é possível observar que a maioria dos participantes (61%) é natural
do próprio município ou da capital, que fica bem próxima (15Km).
Verifica‐se, ainda, que a maioria dos participantes (69%) não trabalha, dependendo dos
programas sociais, como a bolsa família (62%), para seu sustento, tendo, portanto, a capacitação
em questão, grande relevância para os mesmos, uma vez que, segundo Monerat et al. (2007),
recomenda‐se que os participantes do programa bolsa família adotem programas
complementares voltados a geração de emprego e renda, como os cursos profissionalizantes.
Esse fato foi reforçado pela grande maioria (85%), receber algum tipo de benefício social,
refletindo o baixo nível de renda familiar, que, em outra questão indagada no questionário sócio‐
econômico, demonstrou não passar de um salário mínimo para 100% dos participantes. Sendo
assim, é de se esperar que quase a totalidade (92%) tenha estudado sempre em escola pública.
Foi perguntado, ainda, aos participantes da capacitação, se os mesmos já haviam
trabalhado na área de preparação de pescado, e, a maioria (84%), nunca havia trabalhado, sendo
esta uma experiência nova que valorizará a matéria prima da localidade e trará novas
oportunidades de emprego e renda, uma vez que, além de ser uma cidade portuária, Cabedelo
tem, naturalmente, uma vocação marítimo pesqueira, devido a sua localização privilegiada para o
desenvolvimento da pesca (MENDES FILHO et al, 2010).
Ao final da capacitação, foi aplicada uma avaliação da capacitação, como forma de
aprimorar futuras capacitações a serem ministradas para um público alvo similar. Os resultados
desta avaliação podem ser observados nas Figuras 3 e 4.

Figura 3: Avaliação dos ministrantes da capacitação
A partir da Figura 3, observa‐se que os alunos do curso técnico integrado em pesca
conseguiram repassar os conhecimentos adquiridos no decorrer do seu curso, desenvolvendo,
amplamente, essa competência, uma vez que quase a totalidade dos participantes da
capacitação (92%) teve suas expectativas atendidas, reflexo do bom trabalho desenvolvido
durante a construção do material didático e conteúdo programático pelos discentes em conjunto
com os professores orientadores. Fato este, reforçado pela Figura 4, que mostra que a grande
maioria (83,3%) achou o conteúdo ministrado no decorrer da capacitação ótimo, e apontaram
como pontos positivos o aprendizado e a atenção dispensada pelos ministrantes.

Figura 4: Avaliação da capacitação por seus participantes
É possível observar, ainda, que 66,7% dos participantes da capacitação consideraram as
instalações como ótimas, apesar de, na Figura 11, ao apontarem os pontos negativos da
capacitação, a maioria (75%) mencionou o desconforto térmico do local, enquanto os outros 25%
mencionou a falta de espaço, o que denota a necessidade de se proporcionar um local mais
adequado para a execução dos próximos cursos.
É importante ressaltar que, como sugestão, os participantes da capacitação mencionaram
a instalação de uma central de ar condicionado no Laboratório Móvel de Beneficiamento de
Pescado e que fossem ofertados mais cursos com maior carga horária, o que denota que este
público está aberto e incentivado a retornar a sala de aula.
CONCLUSÃO
Observa‐se que essa experiência contribuiu de forma relevante e significativa para o
desenvolvimento das competências profissionais do aluno concluinte do curso técnico integrado
em pesca, tendo em vista os resultados que apontam ampla aprovação (92%) pelos participantes
da capacitação, que demonstraram estar satisfeitos e entusiasmados para a participação em
outros cursos de extensão, sendo esta, portanto, uma forma de atrair a comunidade onde este
aluno está inserido, tornando‐se, assim, um elo entre esse público e a educação profissional,
colaborando com o aumento do emprego e renda dessas comunidades.
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RESUMO
O desenvolvimento social está cada vez maior,
considerando todos os seus âmbitos, desenvolvimento
científico‐tecnológico, educacional, qualidade de vida, as
oportunidades de emprego têm se expandido, porém
isto ainda não é verdade para todas as nações, ou para
diferentes culturas em dado país. A melhor maneira de
transformar a sociedade é transformar seus
componentes, a educação é a ferramenta que capacita o
ser humano como um ser pensante e cidadão. A
pesquisa enfoca‐se na educação da Química, uma
Ciência que está intimamente ligada ao progresso
socioeconômico, científico‐tecnológico, educacional etc.
Porém, visto a abstração dos conteúdos químicos são
necessárias abordagens que facilitem a visualização
química, práticas tecnológicas como metodologias são

potenciais soluções para a problemática. A pesquisa
almeja identificar e descrever como a introdução
progressiva das tecnologias contribui com professores e
alunos no cotidiano escolar e verificar a aceitação dos
professores quanto à utilização de tecnologias como
ferramenta pedagógica. Percebeu‐se que 100% dos
alunos estudam em escolas com laboratório de
informática, sendo 21,67% nunca utilizado. Dentre
buscas na internet, as pesquisas escolares obtiveram
22,22%, atrás apenas de redes sociais com 26,14%;
98,34% disseram que as práticas tecnológicas ajudam na
aprendizagem química, diminuindo a abstração. Uso de
recursos multimídias produz aprendizagem real. A
escola com a utilização das tecnologias a seu favor,
diminui as dificuldades de aprendizagem.

PALAVRAS‐CHAVE: tecnologias na educação, multimídia, professores e tecnologia, ensino de química.

THE USE OF NEW TECHNOLOGIES AS METHODOLOGY IN TEACHING OF CHEMISTRY
ABSTRACT
The Society has evolved increasingly considering all
fields, scientific and technological, educational
development, quality of life, employment opportunities
have expanded, however this is not true for all nations,
or to different cultures in a given country. The best way
to change society for the better, is transform its
components, education is a transformative tool that
empowers the human being as a thinking being and
citizen. This study focuses on the education of
chemistry, a science that is closely linked to socio‐
economic, scientific‐technological, educational progress.
However, with the abstraction of the chemical contents
are approaches necessary to facilitate the chemical
view, technological practices such methodologies are

potential solutions to this problem. With the research
objective is to identify and describe how the gradual
introduction of technology contributes to the teachers
and students in the transformations of everyday school
life and investigate the acceptance of teachers in the use
of technology as a pedagogical tool. It was noticed that
100% of students are in schools equipped with
computer lab, with 21.67% never used. Among Internet
searches, school searches obtained 22.22%, second only
to social networks with 26.14%. Have 98.34% said that
technological practices helped in learning chemistry,
decreasing the abstraction. The use of multimedia
resources produces a real learning. The school, using
technology in your favor, reducing learning difficulties.

KEY‐WORDS: technologies in education, multimedia, teachers and technology, teaching chemistry.
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A UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS COMO METODOLOGIA NO ENSINO DE QUÍMICA

INTRODUÇÃO
A sociedade tem se desenvolvido em diferentes âmbitos de uma forma cada vez mais
rápida, as informações são repassadas de um lado para outro do mundo, em questões de
segundos, o crescimento científico‐tecnológico tem se expandido, os conhecimentos a respeito
do funcionamento do mundo tem aumentado, a cada dia a humanidade tem agregado mais
saberes sobre a realidade. Porém, ainda é notável a diferença entre países quanto a esses
progressos, diferentes nações e culturas estão condicionadas a gozarem de formas desiguais
quanto à qualidade da educação, saúde, ciência e tecnologia. A melhor maneira de transformar
uma realidade é mudando as pessoas que a constituem, para fazer isto é necessário desenvolver
cada vez mais os níveis de educação, assim as pessoas estarão críticas e com a “mente aberta”.
Muitas dificuldades são encontradas no processo de ensino‐aprendizagem, dentre elas o
desinteresse dos alunos, o enfoque deste trabalho está na disciplina de Química, uma Ciência de
ampla importância nos parâmetros de qualidade de vida, dado que esta está ligada ao progresso
da indústria, saúde, tecnologia, pesquisa científica, saneamento, alimentação etc. Assim, é de
suma importância uma qualificação química de qualidade para o progresso da sociedade.
Visto a grande abstração nos estudos de Química, metodologias que supram essa
“barreira” para a visualização de entidades características no seu ensino como moléculas,
átomos, elétrons, feixes de partículas e reações químicas estejam explícitos de uma maneira mais
compreensível, diminuindo o desinteresse dos alunos, dado que as aulas deixarão de ser tão
conteudistas com aplicações somente com cálculos e memorizações, como cita Santana (2006
apud SILVA et. al., 2012).
A utilização de práticas tecnológicas como metodologia no ensino de Química é um
método potencial para suprir a barreira da abstração. É neste ponto que entra a participação do
professor e de gestores para a utilização de ferramentas tecnológicas, como slides, simulações,
softwares aplicados, sites, vídeos, utilizando o laboratório de informática da própria instituição
educacional. A informática, que no início do seu desenvolvimento era empregada apenas a
grandes empresas, e à área científica, atingiu a população comum contribuindo para um saber e
uma inteligência coletiva (DURÃES; CARVALHO, 2004).
As constantes transformações atuais, marcadas principalmente pelo progresso científico e
tecnológico, trazem novas perspectivas ao campo educacional e convidam repensar a
responsabilidade da escola, no tocante a inserção das tecnologias no espaço de sala de aula;
conferindo assim, uma mudança pedagógica (BRASIL, 2005).
Com uma sociedade em constantes mudanças, o ser humano também mudou, porém
muitas escolas pouco têm mudado nos últimos tempos. Precisamos de uma escola como um
sistema de construção do saber, de enriquecimento moral e social, um espaço onde se considere
cada aluno como um ser humano à procura de si próprio, em reflexão conjunta com os demais e
com o mundo que o rodeia (SILVA, 2008). De acordo com o art. 32 da LDB (1996), o aluno deve
ser consciente da tecnologia que emana na sociedade (BRASIL, 1996).
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Cada vez mais se produz informações online socialmente partilhadas. É cada vez maior a
quantidade de pessoas cujo trabalho é informar online e que dependem dessas informações para
trabalharem e viverem. A educação online ganha adesão nesse contexto e tem aí a perspectiva
da flexibilidade e da interatividade próprias da internet. Tem‐se, portanto, a necessidade da
escola preparar o aluno para saber lidar com tais informações. Se a escola não inclui a internet na
educação das novas gerações, ela está na contramão da história, contrário ao tempo e,
consequentemente, produzindo exclusão social ou exclusão da “cibercultura” (cultura
contemporânea fortemente marcada pelas tecnologias digitais) (BRASIL: MEC, 2005).
O uso da tecnologia como recurso disponível para atender ao aluno que tem necessidade
de aprender, utilizando formas que modifiquem e transformem o aprendizado é uma das formas
de diminuir essa dificuldade que os alunos têm em aprender na sala de aula. Aprender algo novo
requer interesse, dedicação e principalmente motivação que consiste na utilização dos recursos
disponíveis e a participação de todos os envolvidos (SOUZA; SOUZA, 2010).
A tecnologia é um elemento que ajuda o aluno a aprender e provoca várias
transformações, modificando a relação escola‐aluno. É um ótimo recurso para aprender algo
novo, nesse processo, o professor deve está inserido de modo a transmitir o conhecimento. No
lugar de “guardião da aprendizagem transmitida”, o professor sugere a construção do
conhecimento disponibilizando um vasto meio de possibilidades, de caminhos que se abrem
quando elementos são acionados pelos aprendizes. Ele garante a possibilidade de inúmeros
significados livres e diversos, e, sem perder de vista a coerência com sua opção crítica introduzida
na proposta de ensino, coloca‐se aberto a ampliações e modificações vindas da parte dos
aprendizes; assim, ele educa e constrói cidadania ao nosso tempo (BRASIL: MEC 2005).
A produção do conhecimento atua na procura por novas formas de atingir o saber
científico, principalmente quando se trata das questões cognitivas, habilidades e competências
comunicativas da flexibilidade do raciocínio dos discentes, e para desenvolver competências na
área do conhecimento, o professor ou mediador tem que usar da interdisciplinaridade em
conjunto para que flua de forma benéfica na transmissão do saber dos alunos e que não seja de
forma desfragmentada e descontextualizada. Entretanto, para as escolas e educadores, a
necessidade criada pelo uso das tecnologias, é saber como aplicar todo o potencial e influências
que as mesmas trazem no sistema educacional, especialmente nos seus componentes
pedagógicos e processos de ensino e de aprendizagem (SOUZA; SOUZA, 2010).
Neste contexto, o papel da tecnologia para auxiliar o professor dentro da sala de aula é de
grande importância. Chaves (2004) afirma que a necessidade de introduzir a informática na
educação de forma séria e definitiva deve ser por uma série de fatores; dentre eles, o autor
destaca o fato de o processo de informatização da sociedade brasileira está caminhando com
rapidez e de forma irreversível, tornando necessário aproximar os alunos desta informatização.
Recursos tecnológicos como televisão, CD’s, DVD’s, projetores multimídia e principalmente, o
laboratório de informática podem ser grandes instrumentos de aprendizagem. As mídias
possuem grande poder pedagógico, visto que se utilizam da imagem. Assim, faz‐se necessário
que a escola se aproprie desses recursos, dinamizando o processo de aprendizagem.
As tecnologias são ferramentas que ampliam os limites, assim como o computador que
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amplia a capacidade de armazenamento de informações. Muitos adolescentes da geração digital,
termo utilizado por Tascoptt (1999), crescem inseridos nesse contexto de tecnologias digitais,
desenvolvendo formas diferenciadas de racionar e pensar.
A inserção dessas ferramentas produz consequências tanto para a formação dos
professores e sua prática docente, quanto para os processos de ensinar e aprender. Diante disso
que se propõe a discussão e reflexão a partir do entendimento que os alunos do curso de
Pedagogia possuem sobre a tecnologia, o modo como utilizam‐na e introduzem‐na em suas
práticas e como se relacionam com o computador (RAMOS, 2009).
A inclusão de tecnologias às práticas educacionais pode provocar transformações no
exercício de professores, entretanto a introdução de recursos tecnológicos em sala de aula é
somente um passo, sendo imprescindível ir além, nos quais o processo de aprendizagem
desenvolva‐se através da construção de conhecimentos sobre os conteúdos mínimos a serem
trabalhados em cada nível de ensino, promovendo a diversificação de linguagens e o estímulo à
autoria em diferentes mídias (TAROUCO et. al., 2006).
O desenvolvimento desta pesquisa possibilitará conhecer um pouco mais sobre a inserção
tecnológica na sala de aula por meio dos professores, bem como, as atitudes dos estudantes
quanto ao seu uso e apresentar aos professores a importância do computador e da internet na
academia e como são utilizados.
O objetivo geral desta pesquisa é Identificar e descrever como a introdução progressiva
das tecnologias está contribuindo com os professores e alunos nas transformações do cotidiano
escolar.
De forma mais específica, almeja‐se verificar a aceitação de professores quanto à
utilização de tecnologias como ferramenta pedagógica e averiguar a aceitação das novas
tecnologias na Química na óptica dos alunos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa de campo descritiva.
Os participantes foram Sessenta (60) alunos de duas escolas públicas de Ensino Médio do
município de Quixadá ‐ Ceará. Os discentes eram de uma faixa etária de 15 e 23 anos e
pertenciam a um mesmo extrato social. Entre os participantes havia 20 alunos de 1º ano; 20
alunos de 2º ano e 20 alunos de 3º ano, cada turma possuía professores distintos.
Foi aplicado, a cada estudante, um questionário contendo quinze (15) perguntas sobre a
utilização das novas tecnologias pelos professores e alunos da disciplina de Química. Após o
preenchimento dos questionários, os dados foram lançados, tabulados e plotados no programa
Origin 7.0; em seguida, foram realizadas discussões.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a coleta de dados, estes foram quantificados, tabulados, analisados e dispostos em
tabelas e gráficos com para a discussão crítica.
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A tabela 1 mostra que 65% dos alunos não possuem computador, sendo apenas 35 % a
percentagem de alunos que possuem a máquina. A ideia de que o computador deve facilitar não
só a educação, como também inúmeras tarefas está intimamente ligada à generalização de o fato
de que ele entrou em nossas vidas para facilitar. Entretanto, a maioria da população ainda não
possui subsídios para possui‐lo, este fato não é tão prejudicial à inserção da tecnologia na
educação, se houver Laboratório de informática na escola for verídico.
Tabela 1 – Quantidade de Alunos que Possuem e Não Possuem Computador.
Alunos que Possuem Computador (%)

Alunos que Não Possuem Computador (%)

35

65

Fonte – Coleta de dados por meio de questionário.

A tabela 2 apresenta que, apesar de a maioria dos alunos não possuir computador,
23,33% disseram utilizá‐lo a mais de cinco anos e 21,67% disseram nunca o terem utilizado. Os
alunos que possuem computador, geralmente o utilizam na lan house. As vantagens de os alunos
utilizarem as tecnologias como ferramenta tanto de aprendizado, quanto de lazer é estimular o
aprendizado, dinamizar os conteúdos e fomentar a autonomia e a criatividade.
O esforço para criar ambientes de aprendizagem baseados no computador para
diferentes populações, como alunos da escola regular (VALENTE, 1993a apud VALENTE, 2002),
alunos com necessidades especiais (VALENTE, 1991 apud VALENTE, 2002), crianças carentes
(VALENTE, 1993b apud VALENTE, 2002), professores (VALENTE, 1996 apud VALENTE, 2002),
trabalhadores da fábrica (VALENTE; BARANAUSKAS, 1997 apud VALENTE, 2002), mostrou que,
quando é dada a oportunidade para essas pessoas compreenderem o que fazem, elas
experimentam o sentimento do empowerment – a sensação de que são capazes de produzir algo
considerado impossível.
Tabela 2 – Tempo de Utilização do Computador pelos alunos.
Tempo de
Utilização do
Computador

Mais de 5
anos

3 a 5 anos

Quantidade de
23,33
10
Alunos (%)
Fonte – Coleta de dados por meio de questionário.

1 a 3 anos

Menos de 1 ano

Nunca

21,67

23,33

21,67

Dados complementares são: 76% dos alunos acessam a internet ao menos uma vez por
dia; 88% (sendo que28% sempre, 30% frequentemente e 30% raramente) utilizam a internet para
melhorarem seus conhecimentos, 12% disseram nunca utilizar a internet para estudar. Embora a
internet tenha tirado da educação o “ar” de isolamento, de atraso e de ensino de má qualidade,
ela ainda não é suficiente para chamar a atenção dos discentes à educação, por isso é importante
a atuação dos professores e gestores para conduzir uma modificação nesta situação.
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Verifica‐se, na Figura 1, o que os alunos mais acessam na internet, as pesquisas escolares
obtiveram 22,22% de votos, ficando atrás, apenas, das redes sociais com 26,14% das respostas.

Figura 1 – Utilização da Internet.
A Figura 2 apresenta que todos os alunos responderam que a sua escola possui sala de
informática. Isso mostra que, apesar da precariedade de estrutura das escolas, estas se
compatibilizam com as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos. A implantação
da informática e um espaço destinado à multimídia auxiliam o processo de construção do
conhecimento dos alunos, ainda mais para os que não dispõem de recursos financeiros.
Um dado complementar é que 21,67% dos alunos afirmaram nunca ter usado o
laboratório de informática; não basta ter, é necessário aplicá‐lo ao processo ensino‐
aprendizagem.

Figura 2 – Escolas que possuem sala de informática.
De acordo com a Figura 3, 45,24% das aulas de química são ministradas em laboratório de
informática, isso mostra que a forma de apresentação dessas aulas e a metodologia adotada
pelos docentes estão se renovando a cada dia. Apesar de as aulas com exposição dos conteúdos
na lousa sejam 38,09%, este fato é compreensível, pois assuntos, como cálculos ou resoluções de
exercícios, tornam‐se mais explícitos e detalhados com esta metodologia.
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Figura 3 – Metodologias nas Aulas de Química.
Dentre os recursos multimídia mais utilizados pelos professores nas aulas de Química
tem‐se o laboratório de informática, datashow, computador e internet, que estão quantificados
percentualmente, conforme as respostas dos alunos entrevistados com: 27,62%, 20%, 15,24% e
11,43%, respectivamente.
Outro dado interessante é que 68,3% dos alunos afirmam que seu professor de Química
está atualizado quanto às inovações tecnológicas. Isso mostra que o docente está a par das
mudanças que estão ocorrendo na sociedade atual, isto é muito importante, posto que, ele deve
ser o mediador, incentivador, desafiador e investigador de conhecimentos.
Na Figura 4 pode‐se observar que 46,7% dos alunos afirmam que a informática é um
artifício benéfico e eficiente que pode ser utilizado na disciplina de Química como auxilio na
aprendizagem, é uma ferramenta capaz de auxiliar de modo eficaz na visualização de estruturas,
mecanismos, fórmulas, orbitais, moléculas, partículas, enfim, entidades químicas de difícil
imaginação que sem a visualização por imagem, simulação o software pode ser um agravante na
construção da aprendizagem Química. Em adição, verificou‐se que 98,34% dos alunos afirmou
que os recursos multimídia contribuíram para a compreensão dos conteúdos da disciplina de
Química.

Figura 4 – Auxílio da Informática na Aprendizagem Química.
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Pode ser visto na figura 5, que os alunos (51,7%) disseram que a utilização dos recursos
multimídia aumentou sua motivação pelas aulas de química. Esse resultado é animador, pois uma
vez que se modifica a metodologia empregada, consequentemente a visão dos alunos sobre
aquela maneira de ensinar também mudará. Trabalhar a informática na Química proporciona aos
alunos um método mais eficiente para a compreensão dos conteúdos de química.

Figura 5 – Motivação pelas aulas de Química com o uso dos Recursos Multimídia.
CONCLUSÃO
O uso de recursos multimídias, tais como: internet, mídias digitais, bibliotecas virtuais,
dentre outros que são postos à disposição dos alunos e tornam‐se recursos fundamentais que
facilitam a sua vida acadêmica, pois favorece a aprendizagem, já que na medida em que os
alunos passam a utilizá‐los suas mentes se abrem para a absorção dos novos conceitos.
A abstração no processo ensino‐aprendizagem, geralmente é causadora de desinteresse e
reprovações, pode ser minimizada pela utilização de metodologias como simulações, slides,
softwares, sites, vídeos, isto implica em maior interesse dos alunos pelo aprender, melhorando a
eficácia do processo ensino‐aprendizagem da disciplina de Química.
Aprender algo novo requer participação, envolvimento e interesse de todos. Na relação
aluno‐escola é importante a troca de experiências, pois somente uma comunhão perfeita, há
mudanças no ambiente escolar. Essa relação torna‐se positiva quando há interesse das partes em
criar um clima agradável na escola e haja a participação do professor e do aluno queiram
melhorar a educação e utilizando as novas tecnologias a seu favor, as possibilidades são
aumentadas, diminuindo as dificuldades de aprendizagem.
AGRADECIMENTOS
Sobretudo, a Deus, por sua infinita bondade e a benção do entendimento. Aos alunos
participantes da pesquisa, peças fundamentais e futuro da sociedade e à Capes pelo apoio à
docência e à bolsa concedida.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

REFERÊNCIAS
BRASIL. LDB ‐ Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI No. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. D.O.U. de 23 de dezembro de 1996.
BRASIL: MEC. DOCUMENTO DE RECOMENDAÇÕES “AÇOES ESTRATÉGICAS EM EDUCAÇÃO
SUPERIOR A DISTÂNCIA EM ÂMBITO NACIONAL”. GRUPO DE TRABALHO EAD NO ENSINO
SUPERIOR ‐ GTEADES/MEC/SESu. Brasília, 28 de janeiro de 2005. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/acoes‐estrategicas‐ead.pdf>. Acesso em 4 mai.
2014.
CHAVES, Eduardo O. C., Tecnologia e Educação: O futuro da escola na sociedade da informação.
2004. Disponível em: <http://escola2000.net/futura/textosreflex/MEC%20Proinfo.pdf>. Acesso
em: 27 jun. 2013.
DURÃES, Marina N.; CARVALHO, Jonathan Luiz T. de., Informática e Educação – Conflitos e
Necessidades da Sala de Aula. CEFETMG. Minas Gerais: FHA, 2004. Disponível em:
<http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca_tema5/TerxaTema5Artig
o5.pdf>. Acesso em 4 mai. 2014.
LIBÂNEO, José Carlos. et. al. Didática. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São
Paulo: Editora Cortez, 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 309.
RAMOS, D. A Formação de Professores para o uso das tecnologias: Um Mosaico de Concepções e
Emoções. Revista RENOTE, América do Norte, v.7, n.1, jun. 2009. Disponível
em: <http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/14030/7920>. Acesso em 05 mai. 2013.
SILVA, Bento Duarte da., A tecnologia é uma estratégia. In: SALGADO, Maria Umbelina Caiafa;
AMARAL, Ana Lúcia. (Org.). Tecnologias de Educação: ensinando e aprendendo com a TIC.
Brasília: Ministério de Educação à Distância, 2008.
SILVA, C.; CARREIRO, L. M.; FERNANDES, A. S.; CASTRO, W. M.; SANTOS, A. J. S.; OLIVEIRA, M.
M., RELATÓRIOS DE FÍSICO‐QUÍMICA EXPERIMENTAL I EM QUADRINHOS: Uma nova
experiência
de
relatórios.
VII CONNEPI.
Palmas – TO, 2012.
Disponível em:
<http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/4995/1390>. Acesso em 02
mai. 2013.
SOUZA, I. M. A. de; SOUZA, L. V. A. de. O Uso da Tecnologia como Facilitadora da Aprendizagem
do Aluno na Escola. Fórum Identidades, Itabaiana, ano 4, v. 8, p.127‐142, 02 jul. 2010. Semestral.
Disponível
em:
<http://200.17.141.110/periodicos/revista_forum_identidades/revistas/ARQ_FORUM_IND_8/F
ORUM_V8_08.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2013.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

TAPSCOTT, Don. Geração digital: a crescente e irreversível ascensão da geração net. São Paulo:
Makron Books, 1999.
TAROUCO, Liane Magarida Rackenbach et al. Formação de Professores para produção e uso de
objetos de aprendizagem. Revista Renorte. v.4, n.1, 2006. Disponível em:
<http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13886/7802>. Acesso em: 23 mai. 2013.
VALENTE, José Armando. Ensino médio: ciência, cultura e trabalho. Secretaria de Educação
Média e Tecnologica. Organizadores: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M., Brasília: MEC, SEMTEC, 2004.
_______. Informática na educação no Brasil: análise e contextualização histórica. O computador
na sociedade do conhecimento. Campinas: Nied, 2002.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE DOCS NA MELHORIA DO APRENDIZADO: ESTUDO DE CASO NO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
J.M.Filgueira1; M.K.F.Mota2; P.M.Costa3; M.M.França4; D.Medeiros5 e E.F.Fonseca6
¹Prof. do IFRN, Mestre em engenharia de Produção, Especialista em Informática, Bacharel em Estatística,
Pesquisador da Base de Pesquisa Tecnologia e Gestão na Indústria e Serviços (TGIS). E‐mail:
joao.filgueira@ifrn.edu.br; 2Tecnóloga em Comercio Exterior, pelo IFRN, Pesquisadora da Base TGIS. E‐mail:
kalianefreitas@hotmail.com; 3Graduanda em Comercio Exterior, pelo IFRN, Pesquisadora da Base de Pesquisa
TGIS. E‐mail: patriciacostta@outlook.com; 4Tecnóloga em Comercio Exterior, pelo IFRN, Pesquisadora da Base de
Pesquisa TGIS. E‐mail: maira_melofranca@hotmail.com; 5Tecnólogo em Comercio Exterior, pelo IFRN. E‐mail:
daniell_medeiross@yahoo.com.br; ; 6Tecnóloga em Comercio Exterior, pelo IFRN. E‐mail: manuf88@hotmail.com;

(IC) Iniciação Científica
(TC) Técnico em Química
(PQ) Pesquisador

RESUMO
A tecnologia da informação (TI) oferece subsídios à
educação. A ferramenta de TI ”Google Docs” é uma
forma de auxílio à pesquisa que permite funções de
arquivamento, produção de textos, planinhas e outras.
Os métodos e as técnicas utilizadas para atender as
necessidades do estudo foram: exploratório, descritivo,
a forma de estudo de caso, com base em fontes
bibliográficas e documentais e com o auxilio do meio
digital – Internet. Foi aplicado um questionário na

disciplina de Fundamentos da Administração do
primeiro período do curso de Comércio Exterior.
Observou‐se que a utilização do Google Docs como
interface de colaboração e interação no Curso de
Comércio Exterior foi uma experiência de aprendizagem
colaborativa, sendo útil como interface aos contextos de
atividades das disciplinas e cursos. Verificou‐se também
os custos‐benefícios do Google Docs tanto para os
alunos como para o professor.

PALAVRAS‐CHAVE: Tecnologia da Informação, Google Docs, Educação, Gestão Corporativa.

THE USAGE OF GOOGLE DOCS TO ENHANCING THE LEARNING: A CASE STUDY IN THE FEDERAL
INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY
ABSTRACT
The Information technology (IT) provides benefits to
education. In this context there is the Google Docs as a
way to aid the research provided by the Google suite of
applications. It allows various functions, since the
archival of files, the production of texts, spreadsheets,
pictures, presentations and many others. The methods
and techniques used to meet the needs of this study
were exploratory, descriptive, the form of case study
based on bibliographical and documentary sources and
with the help of digital media ‐ Internet. To collect data
from students, a questionnaire was used containing

information about this subject in the Management
Fundaments discipline of the first period of the
International Trade course. The information collected
from the questionnaire showed that using Google Docs
as a tool of collaboration and interaction in the
International Trade course, it resulted in a collaborative
learning experience, being useful as an interface for the
activities context in the subjects and courses. It was also
verified the cost‐benefits from Google Docs for either
the students and the teacher.

KEY‐WORDS: Information Technology, Google Docs, Education, Corporate Management.
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A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE DOCS NA MELHORIA DO APRENDIZADO: ESTUDO DE CASO NO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INTRODUÇÃO
Diante do mercado global, com ambiente de elevada interatividade e complexidade é
cada vez mais comum a dependência das informações. Estas desempenham posição fundamental
nas organizações que, conforme entendimento de Filgueira et al (2009), possibilitam melhor e
mais rápida percepção das mudanças, maior flexibilidade para se reposicionar e redefinir os
próprios negócios e maior rapidez e agilidade de resposta às novas necessidades.
Nessa perspectiva, tem‐se que a tecnologia da informação (TI) oferece subsídios a
educação que conforme caracteriza Demo (1996), a educação não é somente uma ação de
treinar o estudante, a exercer uma atividade, mas defende a idéia que o educando vai
construindo a sua autonomia por meio da pesquisa.
Diante desse contexto, surge a ferramenta Google Docs como uma forma de auxílio a
pesquisa. O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google. Funciona totalmente online
diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o Microsoft Office e o
OpenOffice.org, e atualmente compõe‐se de um processador de texto, um editor de
apresentações e um editor de planilhas (SERAFIM, 2008). Entre os recursos mais característicos
dessa ferramenta, está a portabilidade de documentos, que permite a edição do mesmo
documento por mais de um usuário, bem como a atividade de publicação direta em blog.
MATERIAS E MÉTODOS
Os métodos e as técnicas utilizadas para atender as necessidades do estudo foram às
seguintes caracterizações de pesquisa: exploratório, a forma de estudo de caso e com base em
fontes bibliográficas e documentais. E também com o auxilio do meio digital – Internet.
Segundo Ludke e André (1986), para realizar uma pesquisa é preciso promover um
confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e
o conhecimento teórico acumulado a respeito dele.
A pesquisa aplicada demonstra ter um caráter exploratório, pois segundo (GIL, 1991), este
tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema é pouco explorado e torna‐se difícil
sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.
De acordo com Yin (2010) Estudo de Caso é “uma das varias maneiras de realizar a
pesquisa de ciência social”. Na maioria das vezes, ainda segundo Yin os estudos de caso são o
método preferido quando: as questões “como” ou “por que” são propostas.
A coleta de dados seguiu a partir de um estudo de caso sobre o Google Docs usado como
ferramenta de melhoria da metodologia na educação. Também com o auxílio de livros, pesquisas
e documentos, retirados da Internet.
Para colher dados dos alunos, foi utilizado um questionário, contendo informações sobre
o perfil da disciplina, sobre o uso do Google Docs e sobre a relação deste com o processo de
colaboração e aprendizagem.
Do universo de 15 alunos frequentantes as aulas da disciplina, da turma do primeiro
período do curso de Comércio Exterior, 10 foram respondentes do estudo.
Para a organização e descrição dos dados serão utilizados softwares, tais como Word e
Excel (LAPPONI, 2005) e também os o próprio Google Docs para elaborar o questionário e enviá‐
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lo aos alunos e também feito o uso técnicas de Estatística Descritiva (CRESPO, 2002), como, por
exemplo, para o uso de gráficos pizzas.
REFERENCIAL TEÓRICO
A inserção das tecnologias da informação e da comunicação exige que sua utilização
ultrapasse o mero mecanicismo ou tecnicismo. Conforme o entendimento de Serafim (2008), não
basta a inclusão do computador ou de outras tecnologias recentes para que se possa dizer que a
educação está acontecendo e que os propósitos de interatividade e de construção do
conhecimento estão sendo desenvolvidos. Na figura 1 pode ser observado os componentes de
uma TI.

Figura 1: Componentes de uma TI
Fonte: STAIR e REYNOLDS, 2006.
A figura 1 apresenta a integração entre diversos componentes para a realização de uma
TI, de forma que requer a participação de recursos de hardware, recursos humanos, recursos de
software e recursos de dados. Cabendo destaque o processo de entrada de recursos de dados;
processamento de dados em informações e saída de produtos de informação que acontecem sob
um controle e armazenamento do sistema que remete a necessidade de uma ferramenta
tecnologia.
Almeida (2003), afirma que a potencialidade das tecnologias de informações em educação
reside no papel ativo dos seus participantes, os quais têm acesso a informações e recursos para
desenvolver atividades colaborativas, dialogar com o outro e estabelecer conexões, ou seja,
temos aqui alguns pontos necessários para que possamos dizer que as TI estão potencializando a
educação. Para Gonzáles (2005) a noção de colaboração parece ser uma valiosa maneira de
encorajar o acontecer do aprendizado em sala de aula.
Para que se possa perceber o significado da utilização do Google Docs como interface de
promoção de interatividade e colaboração, há alguns pontos importantes para compreender este
entendimento. Para Silva (2003), interatividade é algo complexo e seu conceito vislumbra a
possibilidade de uma conjunção complexa operando entre usuário e tecnologia hipertextual.
Os termos interação e interatividade, e seus respectivos conceitos estão na pauta de
muitas discussões sobre o Google Docs, quando o assunto é a educação on‐line. Silva (2003) no
seu livro Sala de Aula Interativa faz uma analise, fundamentando a interatividade como um dos
fundamentos essenciais para que a educação on‐line seja realmente uma educação que supere o
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velho modelo educacional no qual o professor fica na postura de detentor do saber e os alunos
permanecem na posição de expectadores do conhecimento.
Franklin e Van Harnelen (2007) destacam a potencialidade desta ferramenta para o
trabalho na web, bem como a sua utilidade na criação de trabalhos de design. Alexander (2006)
destaca, também, a sua potencialidade para suportar projetos colaborativos em cursos onde a
escrita é intensiva.
ESTUDO DE CASO
A disciplina base para o estudo de caso com o Google Docs foi a de Fundamentos da
Administração ofertada no primeiro período do curso de Comércio Exterior. Esta disciplina
disserta sobre a introdução e evolução da teoria geral da administração, faz uma análise das
funções administrativas, teoriza o processo de tomada de decisão, aborda gestão da qualidade,
entre outras competências técnicas. Para atingir tais objetivos de aprendizado o professor da
disciplina direciona estratégias metodológicas que são apresentadas na figura 2.
O Professor
através dos...

Recursos
Didáticos

Procedimentos
Metodológicos

Procedimentos
Avaliação

Faz o conteúdo
chegar até o aluno
que...

Adquire a base
tecnológica desejada

Desenvolve
competências,
habilidades e atitudes

Figura 2: Estratégia de aprendizado da disciplina Fundamentos da Administração.
Conforme pode ser observado pela figura 2, o professor faz uso de recursos didáticos
entre os quais, destacam‐se, por exemplo, a utilização de quadro branco, computador, projetor
multimídia, também emprega procedimentos de avaliação que compreendem as aulas
expositivas, os estudos de casos através de dinâmicas, o suporte de filmes, a organização de
debates e a apresentação de seminários, e procedimentos metodológicos de avaliação escrita,
apresentação de seminários e produção de trabalhos em grupo e individual.
Esses recursos são organizados de forma sistêmica para fazer com que o conteúdo chegue
até o aluno e este adquira formação profissional com boa base tecnológica e com desenvoltura
para competências, habilidades e atitudes.
Parte do fluxo da disciplina se dar com a intermediação do conhecimento teórico até a
produção das atividades de avaliação de aprendizado que são operadas a partir da
disponibilidade dos alunos para se reunirem e montarem a estrutura dos trabalhos propostos e
também por meio de trocas de arquivos via e‐mail que acabam por recair, muitas vezes, em erros
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

de incompatibilidade de programas, ou não conciliação de tempo e confusão quanto à versão
atual do arquivo quando se trata de trabalhos em grupos trocados via anexos de e‐mails, entre
outros.
Diante do exposto propõem‐se um processo para avaliar a aprendizagem baseado
também na tecnologia da informação, especificamente fazendo o uso da ferramenta Google
Docs, tendo em vista que estas tecnologias estão cada vez mais inseridas no campo da educação
e comunicação. São práticas que acarretam melhorias conforme as ideias apontadas por Serafim
(2008) de que as tecnologias recentes em torno da informática, multimídia e Internet
transformaram as exigências de qualificação e formação das pessoas, pleiteando modificações no
nível da função e da estrutura da escola e universidade
A utilização da interface Google Docs tem se mostrado uma grande promotora de
interatividade e colaboração entre aqueles que a utilizam (SERAFIM, 2008). Além do mais, esta
autora aborda que não é só a interatividade e a colaboração que estão avançando, mas a própria
aprendizagem dos alunos, pois eles constroem e reconstroem seus textos, resignificando
conceitos e elaborando novos saberes por meio da utilização desta interface.
Com a implementação da TI por meio do Google Docs será possível o enriquecimento de
concepções e desenvolvimento de hábitos de reflexão. Dessa maneira, aproxima‐se da colocação
de Almeida (2003), quanto ao fato das potencialidades das tecnologias de informações em
educação residirem na participação dos usuários que têm acesso a informações e recursos para
desenvolver atividades colaborativas, dialogar com os outros e estabelecer conexões.
Nesse contexto, o Google Docs será utilizado na disciplina para facilitar o aprendizado do aluno e
aumentar a interatividade aluno‐aluno e aluno‐professor, como pode ser observado através da
figura 3.

Figura 3: Desenvolvimento da aprendizagem através do TI – Ferramenta Google Docs.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Conforme pode ser observado na figura 4, a ferramenta de trabalho Google Docs
possibilita: a disponibilização dos documentos de forma rápida, atualização do documento em
tempo real (o programa vai salvando automaticamente todas as alterações feitas), pessoas
trabalhado simultaneamente (o que torna o trabalho mais rápido) e compartilhamento dos
documentos.
Desta forma, todos os recursos oferecidos pelo software acabam por colaborar com o
aprendizado da disciplina em questão e geram como resultados: facilidade do trabalho em grupo
(já que não há a obrigatoriedade de ocorrem encontros para que o trabalho seja feito),
diminuição do tempo de execução do trabalho, maior interatividade entre os alunos (já que
todos podem trabalhar simultaneamente) e melhor e maior interação entre aluno e professor
(uma vez que o documento pode ser compartilhado com o professor e o mesmo pode, desta
forma, acompanhar todo o andamento do trabalho em tempo real).
Para mensurar a atividade desenvolvida na disciplina com a TI foi aplicado o questionário
que no tocante a metodologia da disciplina os alunos responderam que esta possui uma maneira
de abordagem dinâmica, que desperta curiosidade na busca por mais conhecimentos e usa
ferramentas tecnológicas que a torna mais dinâmica, conforme representado no gráfico da figura
4.

Figura 4: Avaliação da Metodologia da Disciplina
Pelos dados do gráfico, obteve‐se que 50% dos alunos que responderam ao questionário
consideram a metodologia da disciplina, de um modo geral, dinâmica, fator este que foi
especificado por 40% da turma que atribuiu principalmente ao uso das ferramentas tecnológicas.
E outros ainda opinaram que a forma como o conteúdo é transmitido desperta a busca por mais
conhecimento.
No tocante a experiência dos alunos com a ferramenta do Google Docs para a elaboração de
trabalhos, eles apontaram algumas melhorias que o Google Docs trouxe para a abordagem o curso da
disciplina, conforme especificado no gráfico da figura 5.
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Figura 5: Melhorias no aprendizado da disciplina com o Google Docs.
Pelo gráfico observa‐se que os alunos ficaram divididos ao apontar a principal vantagem
da implementação dessa tecnologia na sala de aula, 30% disseram que a principal colaboração é
para a elaboração de trabalhos, outros 30% que é para a agilidade na produção acadêmica e os
outros 30% tem como principal benefício o trabalho em equipe em si. Por essa amostra, percebe‐
se que foram diversas as vantagens e melhorias acarretadas pelo uso do Google docs. Porém,
ainda teve aquela parcela que opinou que o Google docs em nada contribuiu para o aprendizado
da disciplina.
E ainda foi realizado um levantamento sobre a visão dos entrevistados quanto aos
motivos pertinentes para se fazer uso do Google docs, mostrado no gráfico da figura 6.

Figura 6: Motivos para se fazer o uso do Google Docs
Notou‐se que 50% do pessoal avaliaram o Google Docs como uma ferramenta vantajosa
por permitir o acesso dos arquivos pela internet em qualquer computador, também por
economizar tempo (20%), por oferecer maior proteção aos arquivos (20%) e ainda por oferecer
segurança as informações (10%).
A utilização da ferramenta Google Docs em muito poderá beneficiar o processo de
aprendizado e tornar os trabalhos propostos mais dinâmicos. Com relação a isso basta observar o
custo benefício trazido para os professores na tabela 1:
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Tabela 1: Custo benefício para os professores
CUSTO BENEFÍCIO PARA O PROFESSOR COM A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE DOCS
Antes do Google Docs
Depois do Google Docs
Tempo de execução do trabalho
Aprendizado da matéria
Interatividade com alunos

15 dias
70%
50%

1 semana
90%
80%

Pode‐se perceber claramente pela tabela 1 que o tempo de execução dos trabalhos
solicitados pelos professores em sala de aula, diminuiria em 1 semana com a utilização da
ferramenta proposta, além do aprendizado da matéria ser muito mais rápido e dinâmico,
aumentando em 20% o aproveitamento dos alunos, e a interatividade com estes na execução das
tarefas também ser muito maior, tendo um ganho de 30%.
O custo benefício para os alunos pode ser observado na tabela 2.
Tabela 2: Custo benefício para os alunos
CUSTO BENEFÍCIO PARA OS ALUNOS COM A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE DOCS
Antes do Google Docs
Depois do Google Docs
Motivação
Baixa
Alta
Habilidade com Novos Recursos
60%
80%
Interatividade com os demais
60%
90%
Troca de Conhecimentos
50%
90%
Agilidade nos Trabalhos
60%
95%
Tempo
15 a 20 dias
5 a 10 dias

A tabela 2 apresenta as vantagens que a utilização da ferramenta traria para o
aprendizado dos alunos. Como se pode observar, a motivação dos mesmos em executar um
trabalho sabendo das facilidades que teriam com o uso do Google Docs seria alta, o que
beneficiaria na produção do mesmo. A habilidade que desenvolveriam com a utilização do
software, os ajudaria a desenvolver também, em longo prazo, uma maior facilidade em lidar com
novos recursos, já que estimularia o conhecimento e aprendizado, passando de,
aproximadamente, 60% para 80% maior. Além desses fatores, a troca de conhecimento entre os
alunos se tornaria muito mais dinâmica, devido os recursos de chat e atualização simultânea
oferecidos pelo programa, crescendo cerca de 40%. A agilidade na execução das tarefas também
teria um ganho considerável de 35% e o tempo sofreria uma economia de em média 1 semana.
Os custos concretos que a implantação do software teria, pode ser observado na tabela 3.
Tabela 3: Custos com a implantação do Google Docs
CUSTOS COM A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE
Computador
Internet

R$ 800,00
R$ 50,00

Energia

R$ 20,00

TOTAL

R$ 870,00

Conforme exposto na tabela acima, a implantação do software teria um custo inicial total
de R$ 870,00. Posteriormente, este custo cairia para R$ 70,00 já que o computador só precisaria
ser comprado uma única vez.
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Já na tabela 4, podem ser observados os benefícios financeiros que a implantação do
Google Docs traria.
Tabela 4: Benefícios mensais
BENEFÍCIOS MENSAIS COM A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE
Economia com transporte
R$ 100,00
Alimentação
R$ 150,00
Economia em ligações
R$ 200,00
TOTAL
R$ 450,00

Como se observa, após a implantação do programa haveria uma economia mensal de R$
450,00 em alimentação, ligações telefônicas e transporte.
Finalmente, considerando‐se os custos e benefícios financeiros, seria possível estimar o
retorno sobre o investimento inicial de implantação do uso do programa, como se pode verificar
na tabela 5.
Tabela 5: Retorno sobre Investimento
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO
Custos com a implantação do software
Benefícios com a implantação do software
TOTAL

R$ 870,00
R$ 450,00
1,93

Portanto, em aproximadamente 2 meses já haveria um retorno com relação ao
investimento inicial com o uso do programa, o que deve ser levado bastante em consideração já
que é um período de retorno curto e o investimento feito não é tão alto assim, levando‐se em
consideração os benefícios trazidos. Além do mais, não há o que se discutir com relação às
vantagens que a implantação e utilização da ferramenta proposta trariam para o
desenvolvimento do aprendizado no meio acadêmico, tanto para alunos quanto para
professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho objetivou discutir a contribuição da TI como colaboração para a educação,
tomando por base um estudo de caso numa disciplina que implementou essa ferramenta em sua
metodologia.
Pôde‐se perceber no estudo feito que a TI, no âmbito educacional, apresenta‐se como
suporte à gestão da informação e produção do conhecimento.
Dentre os pontos relevantes a que o estudo se propôs, destaca‐se também o fato da
proposta de utilização do Google Docs como interface de colaboração e interação no Curso de
Comércio Exterior ter sido uma experiência de aprendizagem colaborativa, sendo útil como
interface aos contextos de atividades das disciplinas e cursos. E ainda ressaltam‐se os custos‐
benefícios que o Google Docs proporcionou tanto para os alunos como para o professor, como é
o exemplo, do ganho de tempo com a execução do trabalho, da interatividade entre o professor
e os alunos e entre os próprios alunos, da troca de conhecimentos, entre outros.
É evidente a importância e necessidade do desenvolvimento de pesquisas e trabalhos
acadêmicos que abordem a utilização da TI como uma ferramenta estratégica com o objetivo de
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proporcionar principalmente o desenvolvimento social, educacional e econômico. Nessa
perspectiva, é relevante que se tenha outros estudos sobre o Google docs que explore sua parte
funcional, estude as dificuldades dos usuários, entre outros.
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RESUMO
O objetivo do presente artigo é apresentar reflexões
sobre a Resolução de Problemas como Metodologia de
Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação de Matemática para o
trabalho em sala de aula. Para isso, analisamos uma
experiência realizada em um minicurso, cujos
participantes eram professores em exercício e alunos de
licenciatura em Matemática; o tópico matemático
observado foi a proporcionalidade. Os participantes
vivenciaram a resolução dos problemas propostos do
mesmo modo que consideramos que essa metodologia
de ensino deveria ser implementada por eles, com seus
alunos, nas aulas de Matemática. A ideia era partir da
resolução dos problemas que foram propostos aos

participantes pelos autores deste artigo, para, em
seguida, promover uma discussão e reflexões sobre o
conteúdo e, somente ao final do trabalho, chegar à
formalização dos novos conceitos construídos. Os
professores e os (futuros) professores participantes
puderam vivenciar essa forma de trabalho docente, em
que os problemas são ponto de partida para a
introdução de novos conceitos e novos conteúdos
matemáticos em sala de aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Básica; Resolução de Problemas; Metodologia de Ensino.

WORKING PROPORTIONALITY THROUGH PROBLEM SOLVING: A NEW EXPERIMENT

ABSTRACT
The purpose of the present paper is to present
reflections on Problem Solving as a Methodology of
Mathematics
Teaching‐learning‐assessment
for
classroom work. To that end, we analysed an
experiment carried out in a short‐term course attended
by active teachers and Mathematics college students,
which focused on proportionality. The participants
experienced the proposed problems solving and we
consider they should introduce that teaching
methodology to their students in Mathematics classes.
The idea was to start from solving the problems

proposed to the participants by the authors of the
present paper, then, to develop discussions and
reflections on the content, and finally, to formalize
newly built concepts. The participating teachers and
future teachers had the chance to experience that
teaching practice in which the problems are the starting
point for the introduction of new concepts and new
mathematical contents in the classroom.

KEY‐WORDS: Basic Education; Problem Solving; Teaching Methodology.
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TRABALHANDO PROPORCIONALIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA NOVA
EXPERIÊNCIA
Introdução
Este artigo relata o sucedido durante um minicurso oferecido para professores e (futuros)
professores que buscavam novas metodologias de ensino para desenvolver os conteúdos de
Matemática em suas aulas. Fazendo uso da Metodologia de Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação de
Matemática através da Resolução de Problemas, e de problemas envolvendo o conceito de
proporcionalidade foi possível (re)ver e (re)construir novos conhecimentos desse conteúdo com
compreensão e significado.
O presente artigo está organizado em cinco seções, além desta introdução e das
considerações fiais. Iniciamos apresentando na primeira seção o contexto em que a pesquisa foi
realizada e a metodologia de pesquisa empregada, em seguida, abordamos sobre o ensino de
proporcionalidade na Educação Básica. A terceira seção trata da Resolução de Problemas e suas
concepções no Ensino de Matemática. Na quarta seção apresentamos a Resolução de Problemas
como Metodologia de Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação nas aulas de Matemática. A quinta seção
intitulada Trabalhando com a Proporcionalidade na Educação Básica através da Resolução de
Problemas traz as atividades desenvolvidas no mini‐curso e que serviram de dados para este
artigo. Encerramos com nossas Considerações Finais e as Referências.
Contexto e Metodologia da Pesquisa
A presente pesquisa é de natureza qualitativa. Assim, os pesquisadores foram os
principais instrumentos, organizando e conduzindo as atividades, voltando sua atenção para os
processos utilizados pelos participantes nas resoluções das atividades desenvolvidas e não
apenas para os resultados (GOLDENBERG, 2007). A coleta de dado foi realizada durante um
minicurso em que a preocupação era apresentar a Resolução de Problemas como Metodologia
de Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação de Matemática.
Os dados foram coletados com professores da Educação Básica (Ensinos Fundamental e
Médio) e com (futuros) professores ‐ alunos do curso de licenciatura em Matemática de uma
universidade pública do Maranhão, que buscavam novas metodologias de ensino para
desenvolver os conteúdos de Matemática em suas aulas.
Durante os encontros (minicurso) apresentamos 3 problemas em que os participantes
teriam que utilizar o conceito de proporcionalidade para solucioná‐los. Os registros escritos e as
resoluções dos problemas produzidas pelos participantes constituem os dados. Também,
aplicamos, em nosso primeiro encontro, um questionário misto, para levantamento do perfil e do
conhecimento matemático dos mesmos.
Sobre o Ensino de Proporcionalidade
A capacidade que os alunos possuem desde criança de conceber a Matemática no seu dia
a dia é que faz com que as conexões entre os vários conceitos matemáticos, entre os diferentes
ramos da Matemática, entre a Matemática e outras áreas do conhecimento e entre a
Matemática e as coisas e situações do cotidiano tenham sentido. Por isso, “quando os alunos
aprendem conceitos matemáticos isolados de um contexto, logo esquecem o seu significado.
Quando aprendem Matemática ligada a situações do mundo real, ficam aptos a reconhecer e
aplicar os conceitos em novas situações” (NCTM, 2007, p. 34).
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A proporcionalidade é um dos conceitos matemáticos com que mais nos deparamos no
cotidiano, pois são frequentes as situações para as quais necessitamos mobilizar processos que
coloquem em prática as noções relacionadas a esse conceito. Dessa forma, ele é fundamental
tanto no contexto escolar como no cotidiano das pessoas, nas mais diversas situações,
envolvendo desde interpretar gráficos até fazer análises de plantas de imóveis ou mapas, ampliar
ou reduzir fotos (TINOCO, 1996).
Entretanto, apesar do contato frequente com situações de proporcionalidade, os alunos
tendem a apresentar dificuldades em compreendê‐la; ajudá‐los a desenvolver o raciocínio
proporcional tem sido um grande desafio escolar, sendo essencial, inclusive, ao aprendizado de
diversas disciplinas do Ensino Fundamental, Médio e Superior (TINOCO, 1996). Concordando com
essas ideias, Maranhão e Machado (2011) afirmam que
A proporcionalidade é um tema indubitavelmente importante em Matemática e outras
Ciências em âmbito escolar, e em diversas situações da atividade humana. Por isso, o
pensamento proporcional tem sido objeto de estudo em Educação Matemática e em
suas especialidades, a Psicologia da Educação Matemática, há várias décadas
(MARANHÃO; MACHADO, 2011, p. 142).

Dessa forma, a proporcionalidade é um eixo integrador entre os conteúdos matemáticos,
e em contextos que relacionam a Matemática a outras áreas do conhecimento. Através de um
ensino que enfatize as inter‐relações entre diversas ideias matemáticas, os alunos não só
aprendem Matemática, como aprendem a reconhecer sua utilidade (NCTM, 2007).
No entanto, esse tema, que é tradicionalmente apresentado aos alunos no 7º ano do
Ensino Fundamental, não raro é abordado de modo fragmentado, da seguinte forma: definição
de razão; definição de proporção como igualdade de razões; propriedades das razões; grandezas
diretamente proporcionais; grandezas inversamente proporcionais; regra de três; regra de três
composta; e juros simples, sem tratar das conexões entre outros conteúdos matemáticos
(COSTA, 2012).
Segundo Oliveira e Santos (1999),
No Brasil, o estudo da proporcionalidade ocorre, muitas vezes, de uma maneira
fragmentada, onde cada assunto do capítulo referente ao tema proporcionalidade é
visto como objeto de estudo em si mesmo, provocando a transformação de ferramenta
de resolução a objeto de estudos, o que ocorre, especificamente com a regra de três.
(OLIVEIRA; SANTOS, 1999, p. 2)

Embora, já tenha decorrido 15 anos dessa afirmação, ela expressa uma realidade ainda
presente em contextos atuais. E ainda hoje, os alunos apresentam dificuldades de entendimento
e uso do conceito de proporção como igualdade entre duas ou mais razões; por isso, Tinoco
(1996) defende a ideia de que o mais importante é que o aluno ao utilizar esse conceito, saiba o
porquê de estar utilizando.
A Resolução de Problemas e suas Concepções no Ensino de Matemática
Apesar das diversas alternativas para um trabalho diferenciado, ainda hoje, há
professores que ensinam Matemática considerando que os alunos aprendem unicamente pela
repetição, ou seja, apresentam a Matemática formal a seus alunos, e esperam que eles resolvam
suas atividades nos moldes em que lhes foram ensinadas.
No entanto, educadores matemáticos do Brasil e do mundo têm demonstrado
preocupação em adequar o trabalho em sala de aula às novas tendências que podem levar a
melhores formas de ensinar e aprender Matemática (ALLEVATO, 2005). Portanto, “ensinar
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matemática tem sido, frequentemente, uma tarefa difícil. As dificuldades intrínsecas somam‐se
às decorrentes de uma visão distorcida da disciplina, estabelecida, muitas vezes, desde os
primeiros contatos do professor com o aluno”. (MARANHÃO, 2000, p. 37).
De acordo com Hatfield (1978); Schroeder e Lester (1989); Onuchic (1999); Allevato
(2005), Nunes (2010) e Costa (2012), uma alternativa seria fortalecer e aprimorar o trabalho com
resolução de problemas em sala de aula, conferindo‐lhe sua principal função que é desenvolver a
compreensão matemática dos alunos, considerando que a compreensão ou não de determinadas
ideias aparece quando se resolve um problema. Os autores destacam três formas de conceber a
resolução de problemas, que podem configurar a atividade de ensino do professor: ensinar
sobre; ensinar para e ensinar através da resolução de problemas.
Ensinar sobre a resolução de problemas significa teorizar acerca da resolução de
problemas, isto é, explicar estratégias e métodos para se obter a solução. Ao ensinar para a
resolução de problemas, o professor apresenta a Matemática formal para depois oferecer aos
estudantes o problema, como fixação e aplicação dessa Matemática. Essa é a prática mais usual
nas aulas de Matemática e fortemente presente nos livros didáticos.
Para Onuchic (1999), Allevato (2005), Nunes (2010) e Costa (2012), um bom caminho para
o trabalho com Matemática em sala e aula, seria utilizar a metodologia de ensino através da
resolução de problemas. Assim, apresentamos nas próximas seções, aspectos de quando a
resolução de problemas se apresenta como Metodologia de Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação nas
aulas de Matemática.
A Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação nas aulas de
Matemática
Discussões no campo da Educação Matemática buscam melhores formas de ensinar,
aprender e avaliar a Matemática. Nos Estados Unidos, o NCTM1 já recomendava que a resolução
de problemas deveria ser o foco da Matemática escolar para a década de 1980 (NCTM, 1980). No
Brasil, os PCN2 (BRASIL, 1998) e documentos oficiais estaduais (MARANHÃO 2007), também
sugerem ações a serem praticadas no ensino de Matemática, a partir da década de 1990, dentre
elas a resolução de problemas que “constitui uma metodologia voltada para a utilização de
conceitos matemáticos pelo educando, por meio de situações‐problema que estimulem a
curiosidade, a investigação, a descoberta, elaboração e (re)elaboração de conceitos que foram
usados na solução do problema” (MARANHÃO, 2007, p. 123). A partir daí, muitos estudiosos e
elaboradores de orientações e propostas curriculares têm recomendado a resolução de
problemas como metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação.
Nesse sentido, questionamos: Como professores que estão em exercícios e os futuros
professores devem ensinar Matemática a seus alunos partindo de problemas? A metodologia de
Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação de Matemática através da resolução de problemas seria uma
opção? E o que vem a ser um problema matemático? Dentre as diferentes concepções, optamos
pela de Onuchic (1999); segundo a autora um problema “[...] é tudo aquilo que não se sabe fazer,
mas que se está interessado em resolver”. E esclarece que “o problema não é um exercício no
1

NCTM – National Council of Teachers of Mathematics (Conselho Nacional de Professores de Matemática) –
organização profissional, para professores de Matemática nos EUA sem fins lucrativos.
2
PCN ‐ Parâmetros Curriculares Nacionais.
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qual o aluno aplica de forma quase mecânica uma fórmula ou uma determinada técnica
operatória”. (ONUCHIC, 1999, p. 215).
Sendo assim, ensinar Matemática utilizando a metodologia de Ensino‐Aprendizagem‐
Avaliação através da Resolução de Problemas pode ser uma alternativa; no entanto, não basta
apresentar um problema ao aluno e “ficar sentado”, esperando que alguma mágica aconteça. O
professor precisa criar e manter um ambiente motivador e estimulante em suas aulas. Para isso,
Onuchic e Allevato (2009) sugerem algumas etapas para que o professor desenvolva as
atividades com seus alunos: (1) Preparação do problema ‐ Selecionar um problema visando à
construção de um novo conceito, princípio ou procedimento; (2) Leitura individual – Solicitar que
cada aluno faça sua leitura; (3) Leitura em conjunto ‐ Solicitar nova leitura do problema, agora em
pequenos grupos de alunos; (4) Resolução do problema ‐ Não restando dúvidas quanto ao
enunciado do problema, os grupos, buscam resolvê‐lo; (5) Observar e incentivar ‐ O professor
não tem mais o papel de transmissor do conhecimento. Enquanto os alunos trabalham, o
professor observa, analisa o comportamento deles e estimula o trabalho colaborativo. Como
mediador, leva‐os a pensar, dando‐lhes tempo e incentivando a troca de ideias; (6) Registro das
resoluções na lousa ‐ Representantes dos grupos são convidados a registrar, na lousa, suas
resoluções; (7) Plenária ‐ Todos os alunos são convidados a discutir as diferentes resoluções
registradas na lousa, defender seus pontos de vista e esclarecer suas dúvidas; (8) Busca do
consenso ‐ Sanadas as dúvidas e analisadas as resoluções e soluções obtidas, o professor tenta,
com toda a classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto; e (9) Formalização do
conteúdo ‐ O professor registra na lousa uma apresentação formal do conteúdo, organizada e
estruturada em linguagem matemática, padronizando conceitos, princípios e procedimentos
construídos através da resolução do problema.
Reitere‐se que para o uso desta metodologia3, deve‐se propor aos estudantes problemas
que tenham como objetivo a construção de novos conceitos e conteúdos antes de apresentar sua
teoria e a linguagem matemática formal, de acordo com o programa da disciplina para a
série/ano escolar em que eles se encontram e que seja mais apropriado à resolução do problema
proposto. Assim, o ensino, a aprendizagem e a avaliação do tópico matemático começam com o
problema, que expressa aspectos‐chave desse tópico e técnicas matemáticas que devem ser
desenvolvidas na busca de solução ao problema dado. A utilização da palavra composta “ensino‐
aprendizagem‐avaliação” pretende expressar que o ensino, a aprendizagem e a avaliação devem
ocorrer simultaneamente, durante a construção do conhecimento dos alunos, através da
resolução do problema. Assim, essa “nova” metodologia integra a avaliação ao processo, ou seja,
o professor consegue acompanhar os avanços dos estudantes aumentando a aprendizagem e
(re)planejando sua prática docente quando necessário (ONUCHIC; ALLEVATO, 2009).
Em sintonia com essa forma de trabalho, Van de Walle (2009) recomenda a resolução de
problemas como principal estratégia de ensino, atentando para que o trabalho de ensinar
comece onde estão os alunos, ao contrário de outras formas em que o ensino começa onde
estão os professores, ignorando o que os alunos trazem consigo para a aula. Para o autor, o valor
de ensinar com problemas é grande e, embora difícil, há boas razões para dedicar esse esforço.
3

Com objetivo de evitar repetições ao longo do texto, utilizaremos Metodologia e Metodologia de Ensino‐
Aprendizagem‐Avaliação como sinônimos.
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Trabalhando a Proporcionalidade através da Resolução de Problemas
Nesta seção, apresentaremos uma das atividades resolvidas pelos participantes durante
minicurso, com o intuito de apresentar a Resolução de Problemas como a Metodologia de
Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação. Para resguardar a identidade dos participantes utilizamos
pseudônimos P1, P2, ..., Pn; PE para os pesquisadores.
Antes de apresentarmos e discutirmos essa “nova” metodologia de ensino solicitamos aos
professores em exercícios e, aos licenciandos, que resolvessem a seguinte atividade:
A turma de um Curso de Licenciatura resolveu fazer uma “vaquinha” para dar um presente ao
coordenador. Todos os alunos vão colaborar. Se o presente custar R$ 2.000,00, cada aluno vai
participar com R$ 80,00. Se a turma escolher um presente de R$ 3.500,00, com quanto deverá
participar cada aluno?
Complete a tabela a seguir.

Agora responda:

a) Que grandezas variam no problema?
b) Essas grandezas são proporcionais? Por quê?
c) Observe a tabela. Que número se mantém constante?
d) O que esse número representa?

Fonte: Tinoco, 1996

A atividade teve como objetivo desencadear processos de discussão e (re)construção de
conhecimento acerca dos elementos que constituem o conceito de proporcionalidade. Além
disso, pretendemos detectar também os saberes matemáticos e as estratégias utilizadas por eles
em suas resoluções.
Sendo assim, iniciamos com uma leitura individual, seguida de uma leitura coletiva do
problema, para que pudéssemos esclarecer eventuais dúvidas.
Inicialmente solicitamos aos participantes do minicurso que preenchessem a tabela de
acordo com o enunciado do problema. Nesse problema, resolvido individualmente, os
participantes tiveram poucas dúvidas em relação ao enunciado, pois foram feitos poucos
questionamentos. Apenas um deles demonstrou mais dificuldade, principalmente em relação aos
itens (c) e (d); por isso, procuramos esclarecer suas dúvidas para que pudesse dar
prosseguimento à resolução. Vale ressaltar que as resoluções partiram de seus conhecimentos
prévios e antes de o conteúdo ser discutido formalmente pelos formadores.
Lembramos que as resoluções foram realizadas de acordo com as etapas sugeridas por
Onuchic e Allevato (2009), para o trabalho com resolução de problemas em sala de aula.
Entretanto, para essa atividade, pedimos que primeiramente, resolvessem individualmente. Em
seguida, solicitamos que discutissem suas resoluções em pequenos grupos, para que pudessem
chegar a uma solução conjunta. Apresentaremos, a seguir, alguns protocolos:
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Figura 1: Resposta apresenta por P5

Figura 2: Resposta apresentada por P1

Percebemos que, para o preenchimento da tabela, o participante P1 utilizou uma
estratégia diferente dos demais participantes, ou seja, ele partiu da igualdade entre duas razões
para encontrar os valores desconhecidos, que chamou de x, y e z. Os demais participantes, não
apresentaram como encontraram os valores para o preenchimento da tabela (conforme
podemos perceber no preenchimento da tabela de P5). Acreditamos que por meio de uma
divisão sucessiva por 2, P5 tenha encontrado os valores da 2ª e da 3ª parcelas. Para obter o valor
da 4ª linha da tabela, ele pode ter somado esses valores anteriores (1ª, 2ª e 3ª linhas) ou
simplesmente pode ter multiplicado o valor da 3ª linha por 7. De qualquer modo, esse
pa1rticipante, embora não tenha feito registro escrito do processo, realizou raciocínio
proporcional. P1 utilizou o conceito de proporção, conforme podemos perceber no registro
escrito por ele, no entanto, apresenta esse conceito em sua resolução de modo fragmentado,
utilizando apenas as razões e a definição de proporção como igualdade de razões, sem fazer
menção, em suas resoluções, ao fato de que se tratava de grandezas diretamente proporcionais
(COSTA, 2012).
Após o preenchimento da tabela, questionamos quais são as grandezas que variam no
problema apresentado. Nesse item, encontramos respostas diferentes, e alguns participantes,
mesmo os professores que se encontram em exercício, tiveram dificuldades em identificar quais
eram as grandezas envolvidas no problema:

Figura 3: Resposta apresentada por P1

Ressaltamos que, embora os participantes tenham preenchido a tabela corretamente,
alguns deles, como podemos perceber no protocolo acima, não relacionaram sua resposta com o
que lhes foi solicitado no item (a). Isso sugere que o registro feito na tabela não estava
acompanhado da compreensão de quais eram as grandezas envolvidas no problema.
No item (b), o problema pergunta se as grandezas são proporcionais. Nesse item,
percebemos que alguns dos participantes ainda apresentavam dificuldades em identificar uma
proporção, ou seja, em compreender a relação existente entre duas grandezas diretamente
proporcionais, que poderia ser expressa por uma função linear.

Figura 4: Resposta apresentada por P1
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Figura 5: Resposta apresentada por P3

Quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, a razão y/x entre o valor
de y e o valor correspondente de x é constante. Se o valor dessa constante é a, então y/x = a, ou
seja, y = a.x. Assim, dado o valor de x, para obtermos o valor correspondente de y, basta
multiplicarmos x pela constante a. Então, dizemos que a expressão y = a . x define y como uma
função linear de x. Podemos observar pelas respostas apresentadas, que os participantes não
conseguiram perceber a presença dessa constante na relação, ao afirmarem que “conforme
aumenta o preço do presente, aumenta também o valor da contribuição”. Esse tipo de
justificativa foi apresentada por todos os participantes. Ela indica que eles não tinham clareza
com relação ao conceito de proporcionalidade. O fato de “uma grandeza aumentar enquanto a
outra também aumenta” não é condição suficiente para que ocorra proporcionalidade, conforme
se pode observar no exemplo a seguir, referente aos preços de assinatura de uma determinada
revista:
Revista “Olhe Só”
Duração (meses) Preço (reais)
6
63,00
12
120,00

Nesse exemplo, as duas grandezas aumentam e não apresentam uma situação de
proporcionalidade.
O problema apresentado trata de grandezas diretamente proporcionais, logo, existe essa
constante multiplicativa a na relação entre as duas grandezas. Por isso, solicitamos aos
participantes que observassem a tabela preenchida e respondessem ao seguinte
questionamento: Que número se mantém constante?
Alguns participantes apresentaram dificuldade para responder esse item. P1 respondeu,
no item (b), que as grandezas do problema são proporcionais; no entanto, no item (c), em que foi
questionado que número se mantém constante, ele respondeu:
Figura 6: Resposta apresentada por P1

Esse participante apontou que o número representa a quantidade de alunos que
contribuíram, não especificando o referido número. Apesar de terem sido esclarecidas as dúvidas
antes de resolverem o problema, alguns ainda tinham dúvidas. Para P5 o número que se mantém
constante é o 2. As respostas apresentadas por P1 e P5 nos indicam que eles ainda não tinham
clareza em relação a esse item.
No entanto, vale ressaltar que a maioria dos participantes, mesmo tendo justificado de
forma incompleta o item (b), identificaram corretamente o número constante.
Finalizamos a resolução do problema questionando, no item (d), o que esse número (item
c) que se mantém constante, representa? Nesse item, as respostas foram bem diversificadas,
conforme podemos observar nos protocolos a seguir:
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Figura 7: Resposta apresentada por P1

Figura 8: Resposta apresentada por P8

Um participante (P2) indicou que esse número representa o valor mínimo do custo do
presente. Outro (P10) apontou como sendo a quantidade de pessoas, entre as quais será dividido
o preço do presente, resultando na contribuição de cada um.
As respostas sugerem que, de fato os professores em exercício e os (futuros) professores
ainda apresentavam dificuldade em “enxergar” que em situação envolvendo grandezas
proporcionais existe uma constante. Essas dúvidas permaneceram até o momento da
formalização, quando esses aspectos foram novamente discutidos.
Ao final da atividade (individual), solicitamos que sentassem em pequenos grupos para
que pudessem discutir entre eles as soluções encontradas. Durante a plenária, esses aspectos
foram abordados: quando duas grandezas são de fato proporcionais; as estratégias ou formas de
resolução (regra de três, divisões sucessivas, montagem de tabelas); que a relação entre
grandezas proporcionais pode ser expressa por uma função linear do tipo y = kx, em que kR*.
Considerações Finais
Ao apresentarmos a Metodologia de Ensino‐Aprendizagem‐Avaliação de Matemática
através da Resolução de Problemas aos professores em exercício e aos (futuros) professores da
Educação Básica, acreditamos que ela pode ser um caminho para se fazer Matemática em sala de
aula, capaz de ajudar os alunos a se entusiasmarem com seu aprendizado, realizando‐o com
compreensão e significado. Além disso, acreditamos que, quando um aluno entende o que está
fazendo ao resolver um problema, ele se vê como alguém capaz de raciocinar por si mesmo,
buscando, assim, estratégias para a sua resolução e construindo conhecimento. Entretanto, para
que isso aconteça, é necessário que o professor esteja preparado para assumir o papel de
orientador desse processo, que esteja preparado para ser o condutor dos alunos nesse novo
processo de ensino e de aprendizagem. Os participantes da pesquisa perceberam maneiras de
saírem dessa condição de “aprendizado”, libertando‐se das formas “mecânicas” de ensinar e
aprender, buscando novas maneiras de construir conhecimento e, consequentemente, o
aprendizado, uma vez que estarão ou já estão atuando como professores. Entenderam que as
atividades são centradas nos problemas, sendo estes o ponto de partida para o ensino, a
aprendizagem e a avaliação da aprendizagem de um determinado conteúdo.
Perceberam, ainda, que a comunicação, a reflexão e o diálogo com e entre os
participantes foram elementos essenciais, tanto para uma melhor compreensão do conteúdo em
estudo como da metodologia de ensino‐aprendizagem‐avaliação de Matemática através da
Resolução de Problemas. No entanto, é necessário avançar, tentar, redescobrir, ler, produzir e,
sobretudo, acreditar...
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RESUMO
O presente trabalho pretende destacar a
evolução da pesquisa realizada no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sertão Pernambucano, IFSERTÃO‐PE através do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) desde criação da Instituição.
Assim, através do recorte temporal de 2009 a
2013 apresenta‐se o seu desenvolvimento
mostrando a importância da pesquisa no

processo de ensino e aprendizagem, tendo em
vista a finalidade de concretizar o tripé ensino,
pesquisa e extensão. Mostra‐se as tendências
da pesquisa pura e aplicada desenvolvida em
seus diversos Campi.

PALAVRAS‐CHAVE: pesquisa, ensino, desenvolvimento local e regional

RESEARCH AND CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE IN ISERTÃO‐PE
ABSTRACT
This paper aims to highlight the evolution of
the research conducted at the Federal Institute
of Education, Science and Technology of Sertão
Pernambucano IFSERTÃO‐PE through the
Institutional Program for Scientific Initiation
Scholarships (PIBIC) since the creation of the
institution. Thus, through the time frame from

2009 to 2013 shows the development showing
the importance of research in the teaching and
learning process in order to achieve the
purpose tripod teaching, research and
extension. It shows trends in pure and applied
research developed in its many Campi.

KEY‐WORDS: research, education, local development and regional

INTRODUÇÃO
Demonstram‐se neste trabalho as tendências da pesquisa realizada no IFSERTÃO‐PE,
de modo particular, a partir da sua transformação em Instituto Federal. Neste sentido,
destacam‐se a importância da articulação entre ensino, pesquisa e extensão para
geração de um conhecimento que seja significativo ao corpo discente e à comunidade
para o desenvolvimento socioeconômico regional. Discutem‐se também a evolução da
pesquisa pura e aplicada a partir dos objetivos e finalidades dos institutos federais
definidos pela lei 11.892/2008, com destaque para as pesquisa desenvolvidas nos
Campi e nas áreas do conhecimento enfocadas.

A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
A qualidade do trabalho acadêmico no ensino superior para se fazer completa e
integral implica na interação entre ensino, pesquisa e extensão. Embora constituam
cada um deles uma essência distinta de práticas pedagógicas, é imprescindível que
haja contínuos momentos de intersecção entre elas. De acordo com Costa et al [2012],
o ensino propicia as condições para o aprimoramento da pesquisa, assim como a
pesquisa precisa do ensino para que sua produção seja significativa e resulte em uma
produção de conhecimentos que possibilite transformação da sociedade. Da mesma
forma, ambos precisam da extensão para a socialização, difusão e aplicabilidade desse
conhecimento. A extensão é assim, uma importante ponte entre a sociedade e a
instituição de ensino, que realiza diagnósticos para realimentar o ensino‐
aprendizagem, buscando conjuntamente a solução para problemas práticos, tirando as
dúvidas que podem ser resolvidas através da pesquisa e do ensino.
Há de se concordar que essa intersecção oxigena a produção do conhecimento ao
permitir sua renovação através de todos os atores do processo educativo: alunos,
professores/técnicos, pais e a comunidade. Ao mesmo tempo, proporciona vivências
que estimulam a consolidação da aprendizagem e o surgimento de novos
questionamentos sobre a realidade na busca de novos conhecimentos que tragam
benefícios aos alunos esse processo de aprendizagem e a sociedade grande
beneficiada.
Neste sentido e considerando o universo e a complexidade da formação humana, é
necessário viabilizar aprendizagens significativas a partir da aquisição do
conhecimento socialmente elaborado e contextualizado. Isso porque faz parte da
função das Instituições de nível superior, promover uma educação capaz de
proporcionar ao profissional a competência para intervir na e sobre a realidade,
construídas com autonomia e competência para um fazer vinculado à prática social,

geradora de novos saberes e novos fazeres viabilizados pela integração entre ensino,
pesquisa e extensão.
Contudo, não se trata de tarefa simples, a articulação dos três pilares educacionais na
prática exige um querer integrar que precisa contagiar a todos os sujeitos do processo
de ensino‐aprendizagem, mas que as IES vêm dando conta tendo em vista a grande
produção científica que vem sendo realizada e difundida nas e junto com as
comunidades. Neste trabalho será dado destaque a um desses pilares: a pesquisa.
PESQUISA PURA VERSUS APLICADA
Pesquisa é a atividade científica pela qual descobrimos a realidade. São inúmeros os
conceitos sobre pesquisa, uma vez que cada estudioso tem sua visão acerca do tema,
desta forma serão expostos alguns conceitos encontrados na literatura pertinente:
Andrade (2010, p. 109) define a pesquisa como “o conjunto de procedimentos
sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções
para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos.” Para Gil
(2010, p. 1), é o “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo
proporcionar respostas aos problemas propostos.” Para fins de classificação Demo
(2010) distingue quatro linhas básicas de pesquisa, a saber:
a) a pesquisa teórica é aquela que monta e desvenda
quadros teóricos de referência; b) a pesquisa
metodológica, não se refere diretamente à realidade,
mas aos instrumentos de captação e manipulação dela;
c) pesquisa empírica é aquela voltada sobretudo para a
face experimental e observável dos fenômenos; d)
pesquisa prática é aquela que se faz através do teste
pratico de possíveis idéias ou posições teóricas.

No entanto, o autor alerta que não existe pesquisa puramente teórica, porque já seria
mera especulação. No que diz respeito à pesquisa metodológica, este crê que o
amadurecimento científico depende do amadurecimento metodológico, por isso é
essencial estabelecer a importância da construção metodológica. Na pesquisa
empírica, o autor considera que ela procura traduzir resultados em dimensões
mensuráveis. Ainda ressalta que seja qual for a dimensão visualizada, a prática
também é uma forma de descobrir a realidade.
Segundo Gil (2010) tem sido comum designar as pesquisas de ordem intelectual e
prática como “puras” e “aplicadas” e discuti‐las como se fossem exclusivas. No
entanto, o autor acredita que essa postura é inadequada porque a ciência pode ter
conhecimento em si mesmo quanto às contribuições práticas advindas desse
conhecimento. Para Cunha e Cavalcanti (2008, p.281), os termos pesquisa pura ou

teórica e pesquisa aplicada têm objetivos distintos e são apresentados como verbetes
no Dicionário de Biblioteconomia e arquivologia:
Pesquisa teórica: a que ‘tem por objetivo ampliar
generalizações, definir leis mais amplas, estruturar
sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar
hipóteses numa visão mais unitária do universo e
gerar novas hipóteses por força de dedução lógica.
Exige síntese e reflexão.’
Pesquisa aplicada: (é) a que ‘requer determinadas
teorias ou leis mais amplas como ponto de partida,
e tem por objetivo pesquisar, comparar ou rejeitar
hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos e fazer
a sua aplicação às diferentes necessidades
humanas’
Schwartzman [1979?] explica que o relacionamento entre os tipos de pesquisa é uma
das questões fundamentais de política científica e tecnológica em todas as áreas de
conhecimento e esta questão tem a ver com as motivações do pesquisador e com o
destino, ou a apropriação social dos frutos de seu trabalho.
OS INSTITUTOS FEDERAIS
Assiste‐se no final do de 2008 um redimensionamento das instituições federais de
educação profissional através da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFs), oriundas de CEFETs, escolas técnicas e agrotécnicas. As novas
instituições surgem com uma abrangência e uma função social muito mais ampla. De
acordo com Pacheco [2012?], “Trata‐se de um novo tipo de instituição identificada e
comprometida com o projeto de sociedade em curso no país.”
Definidos como instituição de ensino pluricurricular e multicampi já reconhecida pela
propagação de um ensino técnico e tecnológico de qualidade, a Instituição está
empenhada em desenvolver uma nova missão, mais abrangente e mais complexa.
Porém a qualidade tem que ser mantida, superando‐se a simples formação
profissional, requer, então, mudanças comportamentais coerentes com os novos
processos interdisciplinares de atendimento às necessidades dos indivíduos para o
desenvolvimento local e regional.
São instituições que pretendem o desenvolvimento integral do cidadão com uma
formação verticalizada que engloba desde a educação básica à pós‐graduação. É o
campo propício para o desenvolvimento do ensino articulado com a pesquisa e a
extensão, tendo em vista sua vocação para o desenvolvimento de uma pesquisa
aplicada a fim de contribuir de maneira substantiva com realidade em que está
inserida. " ... devem extrair e problematizar o conhecido, investigar o não conhecido

para poder compreendê‐lo e influenciar a trajetória dos destinos de seu locus de forma
a (...) a ter uma presença substantiva a favor do desenvolvimento local e regional.”
(PACHECO,2012).
Dessa forma, a lei de criação destacada entre as finalidades institucionais a realização
de pesquisa aplicada, com estímulo ao desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas a fim de estender os benefícios à comunidade (art. 6º, inc. VII). Assim
também entre os objetivos destacam‐se a realização de pesquisa aplicada (art. 7, inc.
III). É com base neste pressuposto que se ver crescer a produção científica nos
Institutos Federais. Ainda de acordo com Pacheco, a pesquisa deve estar presente em
todo trajeto da formação do trabalhador e os novos conhecimentos produzidos
deverão estar disponíveis à comunidade. Tal disponibilidade deve favorecer os
processos locais e regionais para reconhecendo‐os, valorizando‐os e aperfeiçoando‐os
contribuírem para desenvolvimento no plano nacional e global.

MATERIAIS E MÉTODOS
A PESQUISA REALIZADA NO IFSERTÃO‐PE
Com a intenção de servir à comunidade em que está inserida, a pesquisa desenvolvida
no Instituto Federal do Sertão Pernambucano tem sido apoiada por diversos
Programas Governamentais, a saber:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): este Programa
visa a apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino
e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a
estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. O PIBIC tem entre seus
objetivos proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o
desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa;

Programa de Iniciação Científica Júnior (PIBIC JR): que visa ao
desenvolvimento de projetos de educação científica com estudantes do Ensino Médio,
por meio da concessão de cotas às entidades estaduais parceiras de fomento à
pesquisa (Fundações de Amparo à Pesquisa ou Secretarias Estaduais) e outras
instituições. Tem como objetivos despertar vocação científica e incentivar talentos
potenciais entre estudantes do ensino fundamental, médio e profissional da Rede
Pública, além de possibilitar a participação de alunos do ensino médio em atividades
de pesquisa científica ou tecnológica, orientada por pesquisador qualificado, em
instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas.


Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBITI): tem por objetivo estimular os jovens do ensino
superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao
desenvolvimento tecnológico e processos de inovação além de contribuir para a
formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade
inovadora das empresas no País;

Programa Voluntários de Iniciação científica (PIVIC): é destinado também ao
desenvolvimento da iniciação cientifica, contudo, não conta com financiamento.
Dessa forma, como o primeiro Programa de Incentivo à Pesquisa a ser inserido no
âmbito deste Instituto foi o PIBIC esta pesquisa, fará sua análise e recorte
considerando este Programa nos anos de 2009 a 2013. A pesquisa está caracterizada
como descritiva, estudo de caso, de cunho quali‐quantitativa. Para nortear a pesquisa
foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, e esta segunda utilizando o
Relatório do Gestor do IF Sertão‐PE dos anos de 2009 a 2013 e os anais das Jornadas
de Iniciação Científica e Trabalhos de Extensão do IF SERTÃO PE (JINCE) dos anos de
2012 e 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A evolução do PIBIC no IFSERTÃO‐PE
Analisando ano a ano o PIBIC, observa‐se que desde a criação do IF SERTÃO‐PE, houve
um incremento anual na oferta de bolsas para o Programa, começando com apenas 10
bolsas e em 2013 contando com 129 pesquisas aprovadas. Isto faz com que a
Instituição continue incentivando esta ação que conta com o apoio dos docentes e
servidores técnico‐administrativos.
A pesquisa nos Campi
Para efeito desta pesquisa, será entendida por pesquisa aplicada como aquela que tem
um resultado prático visível em termos econômicos ou de outra utilidade que não seja
o próprio conhecimento; e por pesquisa básica aquela que acumula conhecimentos e
informações que podem eventualmente levar a resultados acadêmicos ou aplicados
importantes, mas sem fazê‐lo diretamente. (SCHWARTZMAN, 1979?).
Observa‐se que a pesquisa realizada na Instituição classificada em pura ou aplicada
possui uma proximidade muito grande, embora, encontrem‐se essas diferenças, elas
são pouco significativas. Observa‐se que nos Campi Petrolina e Petrolina Zona Rural, a
relação pesquisa aplicada e a pura é bem pequena, conforme tabela 1. Verifica‐se uma
leve predominância para as pesquisas puras, enquanto que nos demais Campi, (esses
recém‐implantados), é notória a predominância da pura. Embora, não se possa negar o

quanto é positivo o crescimento da pesquisa na Instituição, não se vê a concretização
dos dispositivos legais que apontam para o estímulo da pesquisa aplicada, conforme a
Lei 11.892/2008, a fim de contribuir para o desenvolvimento local e regional através
de soluções científicas e tecnológicas.
Tabela 1 – Resumo da Pesquisa pura e aplicada por Campus 2009 a 2013
Total Geral %
Campus
Petrolina

Aplicadas

Pura

49,1

50,9

Petrolina Zona Rural

46,3

53,7

Floresta

7,7

92,3

Salgueiro

37,5

62,5

Ouricuri

8,3

91,7

Total

39,5

60,5

Fonte: Relatórios do Gestor e Anais das JINCEs

A partir do somatório das pesquisas realizadas nos anos 2009 a 2013 na Instituição
constata‐se que, de modo geral, há predominância da pesquisa pura. Faz‐se necessária
uma análise desta diferença nos Campi a fim de identificar os fatores influenciadores
para que a pesquisa pura se dê em escala tão elevada em relação à aplicada.
Esses fatores podem ocorrer por motivos bem distintos como, por exemplo, a ausência
de laboratórios como o campo experimental (fazenda) nos Campi que têm cursos
agrícolas e laboratórios essenciais para as aulas práticas dos cursos, assim como para a
prática da pesquisa. Outro fator que também pode influenciar nestes resultados é a
predominância nestes Campi mais novos de maior número professores recém‐
contratados e formados em sua maioria em nível de mestrado e doutorado oriundos
da academia, que historicamente, desenvolve a pesquisa pura em maior escala em
seus departamentos.
Figura 1 – Pesquisa pura e aplicada no período de 2009 a 2013

Fonte: Relatório do Gestor e JINCE

Analisando o ano de 2009, início da implantação do PIBIC na Instituição, observa‐se
uma pesquisa ainda embrionária, e como é natural, com forte tendência para a
pesquisa pura, tendo em vista a experiência e atuação do corpo docente ainda não
habituado à pesquisa como atividade de sua prática docente. Numa progressão
esperada, vê‐se o crescimento da pesquisa, em seu aspecto geral, mas ainda com
preterimento da pesquisa aplicada. Destaca‐se que no ano de 2013, continua a
tendência para o crescimento da pesquisa na Instituição, mas com destaque ainda
para a pesquisa pura, fato este que não deve ser ignorado pela instituição.
Gráfico 2 – Pesquisa por Campus no ano de 2013

Fonte: Relatório do Gestor de 2009 a 2013

O ano de 2013 merece destaque, tendo em vista o crescimento extraordinário que
apresenta, a despeito de ainda se observar o predomínio da pesquisa pura. Observa‐se
também, que em relação aos demais Campi continua a grande discrepância entre os
dois tipos de investigação.

PESQUISA POR ÁREA DO CONHECIMENTO
No que diz respeito às áreas do conhecimento, pode destacar a predominância das
pesquisas desenvolvidas na área de ciências agrárias seguida em menor proporção
pelas áreas de ciências exatas e humanas. Pode inferir que a tendência por estas áreas
dar‐se‐á pela vocação dos cursos oferecidos na Instituição.

CONCLUSÃO
Um ensino superior de qualidade não pode dispensar a articulação da pesquisa e
extensão sempre considerando do compromisso social que a Instituição assume com o
seu entorno, no que se refere aos arranjos produtivos locais. É inegável o crescimento
da pesquisa, que acontece através da interação de todos os sujeitos que compõem

essa cadeia no sentido que o conhecimento gerado seja significativo para todos os
envolvidos: o aluno que aprende, experimenta, testa; a comunidade que interage,
experimenta, aceita, rejeita, realimenta, e assim, se reelaboram o conhecimento, que
se torna significativo. Se a pesquisa gerada for aplicável para a comunidade do seu
entorno, e puder influenciar otimizando os processos tanto melhor. Partindo desse
pressuposto, verifica‐se que a predominância da pesquisa pura, deve ser repensada
pela Instituição para que cumpra as premissas que constituem a sua criação em
relação a essa ação, que é desenvolver a pesquisa aplicada de forma a atender às
necessidades da comunidade na qual está inserida.
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RESUMO
Este propõe a aplicação de uma das sequências didáticas
postuladas por (POZO e CRESPO. 2009), por meio do
ensino por modelo, com a intervenção do método de
avaliação reguladora. Sendo assim um método
construtivista, que deve trabalhar não apenas os
conteúdos mas também o meio em que o indivíduo está
inserido, ou seja, é uma avaliação que ocorre durante
todo o processo. A necessidade de desenvolver esse
método de ensino, aprendizagem e avaliação nasceu a
partir do momento em que não estava sendo
considerando o que os alunos aprendiam na teoria e na
pratica, e somente acontecia uma transmissão de
conteúdo. Contudo a relevância desse trabalho é
conhecer o ensino de ciências e de como pode ocorrer a
avaliação dentro desses parâmetros, de modo que se

tenha uma aprendizagem completa do educando, e se
ela é possível. Partindo de um pressuposto em que a
avaliação no ensino de ciências é a informação dada ao
professor de quanto esse aluno aprendeu, e é quando o
aluno fica ciente do seu nível de aprendizagem. Desse
modo este trabalho foi desenvolvido em duas atividades
avaliativas para melhor resultado do ensino e
aprendizagem dos alunos de sexto e sétimo ano do
ensino fundamental. Os resultados alcançados foram
bem diversificados. Contudo veremos que uma
aprendizagem completa se dá a partir de quanto o aluno
é capaz de aprender ciência e é capaz de produzir
ciência, tornando o processo de ensino e aprendizagem
completo.

PALAVRAS‐CHAVE: sequência didática; avaliação do ensino de ciências, ensino‐aprendizagem.

ASSESSMENT IN SCIENCE EDUCATION, ANALYZING LEARNING BY EXPLAINING AND
CONTRASTING MODEL.
ABSTRACT
This suggests the application of a didactic sequences
postulated by ( CRESPO and POZO . 2009) , through
teaching by model , with the intervention of the method
for regulatory assessment . Thus a constructive method
which should work not only the contents but also the
environment in which the individual belongs , that is, an
assessment that takes place during the whole process.
The need to develop this method of teaching, learning
and assessment sprang from the moment it was not
considering what students learned in theory nor in
practice , and only happened a transmission of content.
However the relevance of this work is to know the
teaching of science and how the evaluation can occur

within these parameters , so that it has a complete
learning of the student , and if it is possible. Starting with
an assumption that the assessment in science education is
the information given to the teacher as the student
learned , and it is when the student is aware of your level
. Thus this study was conducted in two evaluation
activities for better outcome of teaching and learning for
students of sixth and seventh year of elementary school .
The results were well diversified . Yet we see that a
complete learning takes from much the student is capable
of learning science and is capable of producing science,
making the process of teaching and learning complete.

KEY‐WORDS: instructional sequence , evaluation of science education , teaching and learning.
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INTRODUÇÃO
A avaliação no ensino de ciências é considerada como uma etapa totalmente inserida no
processo de ensino e aprendizagem (JOAY. 2005), tendo em vista que o ensino de ciência deve ir
além da sala de aula, deve levar o aluno a saber e ao saber fazer, entretanto essa não é a
realidade observada em nossas salas de aula, os conteúdos são trabalhados de forma resumida,
com respostas prontas e sistematizadas.
Nesse viés o ensino de ciência muitas vezes reflete à uma avaliação superficial, este tem
como objetivo analisar as práticas avaliativas no processo de ensino e aprendizagem, onde há
uma certa dificuldade de alcançar os objetivos metodológicos propostos nas unidades didáticas
previamente formuladas. Mesmo com aulas diferenciadas, dinamizadas e de fácil compreensão,
é difícil analisar a aprendizagem do educando, entretanto as formas avaliativas atualmente são
feitas de forma aleatória, conforme a necessidade dos alunos e para melhor identificação do
ensino‐aprendizagem do olhar docente.
O Ensino por explicação e contraste de modelos postulado por (POZO E CRESPO. 2009),
têm como caráter uma intervenção de avaliação reguladora, qual exige mudança de
comportamento tanto do professor quanto dos alunos. Trata‐se de um método totalmente
construtivista, onde é trabalhado não apenas os conteúdos mas, também, o meio em que o
indivíduo está inserido, ou seja, é uma avaliação que ocorre durante todo o processo e reflete no
dia a dia e no saber fazer. Neste iremos conhecer a natureza do ensino de ciências e como essa
avaliação pode acontecer analisando a viabilidade de averiguar o aprendizado do conteúdo por
parte do aluno.
Este trabalho de pesquisa no âmbito de iniciação à docência, tem como relevância,
analisar as formas avaliativas do professor de ciências, que podem ser: relatórios, provas,
dinâmicas, trabalhos, seminários, exercícios, e se essas formas avaliativas alcançam os objetivos
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino de Ciências.
O ENSINO DE CIÊNCIA E SUA AVALIAÇÃO
Segundo Morin (2003) o ensino deve ser aquele capaz de transmitir não um mero saber,
mas uma cultura que auxilie a vivência dos alunos no seu meio social, e sem essa
intencionalidade não é possível tornar o ensino completo, neste processo o ensino não deve ser
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uma meres transmissão de conteúdo, mas deve possibilitar ao aluno uma ressignificação aos dias
atuais.
Como defende Maia e Justi (2008), o ensino de ciências deve estar inteiramente
relacionado à realidade das ações cotidiana do aluno, ou seja, deve ser um saber aplicável. Pode‐
se dizer ainda que o ensino deve formar um cidadão completo, que seja capaz de desenvolver e
formar suas próprias opiniões. Dessa forma cabe ao professor viabilizar esse saber aplicável
através de metodologias inovadoras. E nessa perspectiva temos as propostas por Pozzo e Crespo
(2009) que são: o ensino tradicional, o ensino por descoberta, o ensino expositivo, o ensino por
meio de conflito cognitivo, o ensino por meio de pesquisa dirigida, e o escolhido para
desenvolver esse trabalho, o ensino por meio de explicação e contraste de modelos, que visa um
nível de exigência do professor, que deve ter uma concepção cientifica, atitudes e procedimentos
diferentes. Trata‐se de um método totalmente construtivista, que abrange não somente os
conteúdos, mas também o meio em que o indivíduo está inserido. Através dessa metodologia a
utilização dos instrumentos é fundamental para a construção de atitudes diferenciadas tanto do
aluno e do professor.
Nesse viés a avaliação acontece a partir do momento em que o aluno define e explica as
teorias daquele modelo, e o mesmo tem argumentos para defender o seu ponto de vista e saber
integrar ou relacionar os conceitos com seu cotidiano. Reiterando o pensamento, a avaliação faz
parte do processo de ensino e a aprendizagem, a mesma tem o dever de “informa ao professor o
que foi aprendido pelo estudante; informa aos estudantes quais são seus avanços, dificuldades e
possibilidades; encaminha o professor para reflexão sobre a eficácia de sua prática educativa e,
desse modo, orienta o ajuste de sua intervenção pedagógica para que o estudante aprenda”
(Brasil, 1998).
Dessa forma Silva e Moradillo (2002) sustenta que o processo de ensino‐aprendizagem‐
avaliação estão integrados, pois a avaliação está presente durante todo esse processo, logo o
saber e o saber fazer resulta em um processo contínuo, em que o professor irá avaliar mas
também será avaliado por sua metodologia, atitudes e procedimentos adotados, cabendo a ele
conduzir o aluno ao saber fazer através de forma criativa e satisfatória, para que o mesmo saiba
relacionar os conteúdos fora da sala de aula.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Quanto ao rendimento da avaliação do aluno, trata‐se de um espelho do trabalho do
professor, pois ao avaliar o aluno ele está sendo avaliado, e a avaliação deve ser continuada e
sistemática, pois o professor irá analisar os resultados obtidos e não quantificar o aluno (PREITE.
2010).
A avaliação através do ensino e aprendizagem de ciências, segundo o PCN (Brasil. 1998)
deve informar ao professor os avanços ou dificuldades dos alunos, e estas podem ser capazes ou
não de influenciar diretamente na ação do professor. Geralmente essa avaliação ela é mais
quantitativa do que qualitativa, entretanto vale ressaltar que a participação do docente é
fundamental, para que a aprendizagem seja completa, de modo que possa informar a qualidade
do ensino e quanto esse aluno aprendeu.
Diversas formas de avaliação são propostas pelos PCN’s (BRASIL. 1998, p. 31) e propõe
que os instrumentos e técnicas dependem das “formas de avaliações possíveis: individual e
coletiva, oral e escrita”, ou seja, as avaliações podem ser feitas por meio de observações,
debates, entrevistas, pesquisas, experimentos, questionários, etc. Desde que se possa verificar o
quanto o aluno aproveitou o aprendizado.
A avaliação nesse trabalho teve um caráter de ser reguladora, pois ela deve ser aplicada
com a visão de averiguar a qualidade do aprendizado do educando e se há a mudança no
comportamento do mesmo, como explica Zabala (1998, p. 200)
“O termo avaliação reguladora, explica melhor as características
de adaptação e adequação. Ao mesmo tempo, esta opção permite
reservar o termo formativo para determinada concepção da avaliação
geral, entendida como aquela que tem propósito a modificação e a
melhora continua do aluno que se avalia.”

Desta forma, percebe‐se que a avaliação no ensino de ciências está inteiramente
integrada no processo de ensino e aprendizagem, deve ser ampla, motivadora e que consiga
reconhecer o aprendizado dos educandos e por fim ser de grande significância para o professor,
de modo que o mesmo possa refletir em suas ações e dialogar com os resultados obtidos do
aprendizado dos alunos, pois trata‐se de uma avaliação dialogada, onde possa apropriar o saber
do aluno com o saber do professor.
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O ensino por explicação e contraste de modelos decorre a partir do momento em que o
aluno define e explica as teorias daquele modelo, em que o mesmo tem argumentos para
defender o seu ponto de vista e sabe integrar ou relacionar os conceitos com seu cotidiano.
(POZO E CRESPO. 2009).
Tendo como base essas informações, e percebendo que os assuntos trabalhados em sala
de aula eram explanados de uma forma rápida e dinamizada, mas não envolviam as variadas
técnicas avaliativas, houve a necessidade dessa investigação para reconhecer o quanto que esses
alunos aprenderam, e se durante esse processo eles conseguiram construir atitudes,
procedimentos e conceitos diferenciados.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Em frente ao processo de ensino e aprendizagem de ciências, no âmbito avaliativo deve‐
se com este constituir um conhecimento diferenciado, o qual possa condicionar as atividades de
ensino e avaliação, e esta linha de pesquisa é proposta por Pozo e Crespo (2009), como: ensino
por explicação e contrates de modelos, que requer um processo de ensino e aprendizagem em
que o aluno não enfrente os mesmos problemas que o cientista, mas com o pensamento
reflexivo por meio de modelos e teorias elaborados pelo docente, sendo que essa pesquisa deve
estar apoiada à produzir novos conhecimentos e resolver problemas já postulados.
Dessa forma a construção do conhecimento deve ser clara e concisa, tendo como meta
fazer com que o aluno conheça a existência de diversos modelos alternativos para a
interpretação e compreensão do ensino formal, podendo haver um aprendizado diferenciado das
demais metodologias utilizadas para ensinar e avaliar, e assim influenciar o aluno a construir seus
próprios modelos de aprendizado, em que possa ajudar a complementar o ensino.
Os conteúdos utilizados nesta pesquisa foram escolhidos por meio do planejamento do
ensino fundamental parte I e II divido de acordo com PCN (BRASIL. 1998), com as estruturas
conceituais que deem sentidos a eles. Os processos avaliativos foram feitos para diagnosticar se a
aprendizagem do educando estaria sendo completa, de modo que corresponda ao PCN (BRASIL.
1998) e aos teóricos aqui citados.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foram desenvolvidas duas atividades, em que o ponto preferencial era avaliar, de modo
que pudesse extrair o melhor resultado de ensino e aprendizagem.
Trabalhou‐se em duas turmas diferentes de sexto e sétimo ano do ensino fundamental,
onde as intervenções foram feitas das seguintes maneiras:
 Primeiro momento: considerava‐se primeiramente os conhecimentos comuns dos alunos;
 Segundo momento: foi proposto a leitura de textos, que definiam os assuntos, em que era
feita a leitura pelos discentes;
 Terceiro momento: ao fim da leitura, a professora responsável pela aula explicava o
assunto e propunha um debate com a finalidade de tirar dúvidas;
 Quarto momento: para melhor desenvoltura da aula foram desenvolvidos instrumentos
de ensino como: experimentos, aula por meio de imagens e mídias, pesquisas, seminários
e exercícios, entre outros.
 Quinto momento: correção de exercícios e tira dúvida;
 Sexto momento: por fim a avaliação, aconteceu de três maneiras diferentes: escrita,
dialógica e por meio dos modelos de cada temática.
Utilizou – se os seguintes materiais:
 Papel cartão;
 Cola;
 Tesoura;
 Lápis de cor;
 Pincéis;
 Papel 40kg;
 Papelão;
 Isopor;
 Lanterna.
Na primeira atividade, aplicada no sexto ano, seguiu‐se a metodologia descrita acima,
com o tema das fases da lua, em que foi desenvolvido pelos alunos uma atividade lúdica, cujo
nome é “Trilha Lunar”, que possui uma caixa de papelão, contendo algumas pequenas aberturas
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nas laterais podendo assim observar a bola de isopor que estava com o foco da lanterna, e
dependendo do ângulo podia – se observar as fases da lua (criando uma maquete representativa
das fases lunares). Os alunos foram divididos em grupos, e cada um respondia uma dada
pergunta referente ao assunto trabalhado em sala de aula e a cada resposta os alunos poderiam
observar a fases da lua representada na maquete.
A segunda atividade, foi aplicada no sétimo ano utilizando a mesma abordagem
metodológica. Que foi construído pelos alunos a atividade lúdica referente aos filos de animais
invertebrados nomeado de “Filo game”, que possuía nove filos diferentes sendo divididos para
cada grupo formado na turma, cada grupo possuía cartões que correspondia aos ciclos de vida de
cada animal representante dos filos, para cada resposta certa iriam se montando os ciclos de
vida.
Vale ressaltar que em cada atividade aplicada eram feitas avaliações escritas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com tudo, essas atividades foram desenvolvidas com êxito, e com diferentes resultados.
O quadro que segue se refere a turma de sexto ano, em que:
Tabela 1 – Resultado das análises feitas na turma de sexto ano.
Sujeito

PROCESSO INDIVUDUAL
ENSINO/APRENDIZAGEM

PROCESSO GRUPAL
ENSINO/APRENDIZAGEM

Objeto

Análise

Aluno

Avaliação Escrita

O desempenho foi
excelente, pois os alunos
corresponderam às
expectativas da professora,
pois eram aulas
trabalhosas, onde
deveriam ser
desenvolvidas por mais de
uma pessoa, e o bom
desempenho na prova
escrita favorecia para a
evolução do projeto de
educação da escola.

Grupo

Avaliação por meio do
lúdico

A aplicação do lúdico pode
expor o que de fato os
alunos conseguiram
entender dos assuntos,
onde muitas vezes
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utilizavam o momento
para dialogar, os
pensamentos
diferenciados decorrentes
das assimilações
diferenciadas.
Como foi caracterizado no início deste, que a avaliação tinha como necessidade identificar
se os alunos correspondiam ao método de ensino do (Projeto Eureka), dessa forma os resultados
foram positivos como podemos observar no quadro acima, a professora ensinava conforme a
apostila e explorava quando os alunos apresentavam dificuldades, as aulas eram bem cansativas
no entanto os alunos correspondiam ajudando no excelente desenvolvimento das aulas e das
atividades lúdicas. Os alunos observavam a diferença das outras aulas de modo imediato, e
portanto o entusiasmo era intenso, despertando o gosto pela ciência, de modo que envolvimento
nas aulas se tornaram bem satisfatório, e logo demonstraram que a ciências podia ser denotada
fora da sala de aula.
No desenvolvimento das atividades o saber e a curiosidade dos alunos eram cada vez mais
intensas, o que correspondia com os objetivos dos conteúdos trabalhados, e confirma o
pensamento de Zabala (1998), onde levar em consideração o que o aluno sabe, o saber fazer e
como fazer, o proporciona satisfação na aprendizagem resultando na motivação do querer
aprender desse aluno.
A segunda aplicação na turma de sétimo ano, os resultados foram os seguintes:
Tabela 2 – O quadro que segue representa o lúdico trabalhado no sétimo ano.
Sujeito

Objeto

Análise

PROCESSO INDIVUDUAL
ENSINO/APRENDIZAGEM

Aluno

Avaliação Escrita

Nesse aplicação os
resultados foram relativos,
pois nem todos os alunos
corresponderam com êxito
a avaliação escrita, onde
muitos deixaram suas
avaliações em branco, não
conseguiam se concentrar,
e parecia motivo de pânico
para alguns.

PROCESSO GRUPAL

Grupo

Avaliação por meio do

Na aplicação do lúdico o
resultado não foi tão
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ENSINO/APRENDIZAGEM

lúdico

diferente, no processo de
confecção do material, eles
pareciam bem envolvidos,
exploraram a criatividade,
mais durante a aplicação,
que é feita através de
perguntas que geravam de
textos trabalhados em sala
de aula, o resultado não foi
satisfatório, pois eles não
souberam responder
conceitos dos assuntos, foi
motivo de grande lamento.

Nesse caso o ensino e aprendizagem não obteve um resultado satisfatório, pois no sétimo
ano não havia mas o auxílio do projeto Eureka, portanto o interesse não era o mesmo por parte
dos educandos.
Em virtude desse resultado a avaliação promoveu um diálogo dos alunos entre si para
montagem correta dos filos, e com a colaboração da professora houve a correção dos modelos,
em que mostrou a eles como poderiam seguir o ciclo dos filos. Condicionando a correção, dialogo
e reflexão dos conceitos. Para Pozo e Crespo (2009) este resultado como compreensão
diferenciada, é um momento de grande proveito por conduzir a reflexão e a argumentação dos
modelos montados, pois “...trata‐se de que o aluno compreenda o que há de verdadeiro em
diversos modelos ou teorias”.
O que complementa essa intervenção é exatamente a diferença dos resultados obtidos,
pois os conteúdos foram trabalhados de formas diferentes, e com o mesmo modelo de avaliação.
Isso comprova que o conhecimento de cada aluno no processo de ensino e aprendizagem se
adequam as necessidades do momento, o que Zabala (1998) denomina como avaliação
reguladora.
Parte‐se então de um pressuposto em que os resultados obtidos através da analises
avaliativas, está situado no processo de ensino e aprendizagem construtivista em que tanto o
docente (formas de ensinar) quanto o aluno, a escola, todo o meio, influenciam diretamente
nesse processo. Pode‐se ainda citar que os discentes possuem dificuldade na aquisição de certos
conhecimentos, um dos principais quesitos que levam a respostas em branco nas avaliações
escritas.
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CONCLUSÃO
Foi possível realizar uma análise satisfatória, pois os alunos corresponderam ao novo
modelo de avaliação, que ocorreu através do ensino por modelo. Os resultados obtidos através
dessa análise foram de acordo com a desenvoltura do ensino e aprendizagem em cada turma,
comprovando que o aluno desenvolve a aprendizagem de acordo com as etapas de ensino.
Na turma do sexto ano a aplicação do modelo de fases da lua como avaliação foi
satisfatória pois os educandos compreenderam os conceitos e foi evidente nas respostas durante
a aplicação da atividade lúdica, e para na turma do sétimo ano a compreensão foi tardia mas foi
fortemente abarcada através da visualização dos modelos de ciclos dos filos. E assim a aplicação
do ensino por contraste de modelos foi possível analisar o resultado satisfatório nas duas
aplicações, pois os alunos participaram de forma efetiva durante a montagem dos modelos e
também na aplicação.
Durante o processo avaliativo os resultados foram satisfatórios o que condicionou a
resultados notáveis pelo professor, que percebeu como os alunos alcançaram resultados
positivos foram percebíveis em vista do trabalho desenvolvido, e aqueles que não alcançavam
bons resultados geravam motivos para que o professor se aprofundasse mas o assunto buscando
abordagens diferenciadas.
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RESUMO
Esta é uma Pesquisa em Ensino de Artes Visuais que se
apropriou da imagem fotográfica de celular para analisar
paisagens do cotidiano urbano de Fortaleza. Partiu de
uma prática artística que posteriormente foi adaptada
para o contexto escolar, aplicada em duas turmas de
sétimo ano de uma escola da rede pública municipal de
Fortaleza. O objetivo deste estudo era sensibilizar o
senso crítico dos alunos, através de reflexões e análises
de imagens fotográficas da cidade de Fortaleza, levando
em conta as experiências dos alunos. Para a
metodologia das aulas, recorremos à Abordagem
Triangular, seguindo o pensamento sobre leitura de
imagens, contextualização e produção visual em Arte,

avaliando os resultados imagéticos e relatos escritos dos
alunos como forma de medir como eles foram atingidos
a partir de simples, porém potenciais imagens
produzidas por aparelhos celulares. Este trabalho traz
também apontamentos sobre a sala de aula, e a
realidade escolar por intermédio das análises visuais e
estéticas nas imagens trabalhadas pelos alunos. Este
estudo tenta por meio da linguagem fotográfica
despertar modos de ser e estar no mundo,
sensibilizando nossos alunos em relação ao locos, ao
espaço urbano em que vivem , questionando a realidade
desses espaços dentro da sala de aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Cotidiano Urbano, Análise de imagem, Ensino de Artes Visuais.

IMAGES OF THE URBAN EVERYDAY LIFE IN ART TEACHING IN FORTALEZA: CASE OF ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR GABRIEL CAVALCANTE
ABSTRACT
This is a research about Visual Arts teaching and it deals
with images taken from cell phones cameras to analyze
Fortaleza’s daily urban life. It has begun from an artistic
practice, subsequently adapted, put into school context
and applied to two groups in the 7th grade of a public
middle school from Fortaleza. The main target of this
article was to arouse in the students the critical thought,
throughout reflections and analyses using photo images
of Fortaleza’s urban landscape, taking into consideration
the students’ experiences. The methodology was based
on the Abordagem Triangular, following the lecture
thought of an image, contextualization and visual

production in Arts, analyzing the results, both oral and
written, from the students as a way to evaluate how
they have been affected from simple, however,
potential images produced by cell phones cameras. This
work brings topics about the classroom, situations of the
school realities by the visual and esthetic analyses in
images produced by the students. This article aims,
through the photographic language, to arouse several
manners of being in the world, the students’ awareness
in relation to the locos, the urban space that they live in,
questioning the reality of these spaces inside the
classroom.

KEY‐WORDS: daily life, Image analysis, Visual Arts Teaching.
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IMAGENS DO COTIDIANO URBANO NO ENSINO DE ARTE EM FORTALEZA: CASO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR GABRIEL CAVALCANTE
INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de produções artísticas em 2009 e de práticas docentes
desenvolvidas nas aulas de Arte em 2012.
No trajeto entre a casa e o Curso de Licenciatura em Artes Visuais – CLAV do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, dentro do transporte público
alternativo conhecido em Fortaleza como topic, foi percebido que os passageiros estavam tão
acostumados com a paisagem por onde passavam que seus olhares aparentemente revelavam
distanciamento e desinteresse pelo entorno. Talvez a rotina e o excesso de informação nos
tenham condicionado a olhar sem ver. Tal atitude pode nos levar ao sentimento de indiferença
por determinados ambientes ou acontecimentos, ocasionando, ao longo do tempo, o descuido
com a cidade. Este pensamento gerou desconforto e curiosidade, por isso resolvemos
transformá‐lo em problemática a ser estudada em sala de aula, junto aos alunos. Como criar
identificação com o espaço se não há sensibilidade com o mesmo?
O objetivo principal deste estudo foi refletir sobre as imagens do cotidiano urbano de
Fortaleza, tomando como ponto de partida fotografias produzidas com câmera de celular
voltadas para os espaços urbanos analisados pelos alunos das turmas 7ª A e 7ª B do turno da
tarde da Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Gabriel Cavalcante –
EMEIFDGC. Foi traçado como objetivos específicos o incentivo à produção fotográfica e a
manipulação das fotos através das novas tecnologias disponíveis na escola – programa de
computador – enquanto eles amadurecem conscientemente, ao longo de suas vidas, ideias sobre
o que é viver melhor em sociedade, como tratar o bem comum, o ambiente e a cidade,
preservando sua história.
Em todo o tempo a Abordagem Triangular norteou esta prática docente, valendo‐se da
apreciação, contextualização e o fazer artístico, ou produção.
A PRODUÇÃO DE IMAGENS NA ERA DIGITAL
Desde que a fotografia foi criada, o equipamento fotográfico passou por evoluções
tecnológicas profundas, saindo de sua condição analógica até atingir o campo da virtualidade
com a chegada das câmeras digitais, situação em que a luz deixa de ser fixada em película para
transformar‐se em informações binárias (zeros e uns), atingindo o que hoje substitui o filme
fotográfico, isto é, o sensor das câmeras digitais.
Dentre estas; as câmeras de celulares têm ganhado bastante destaque e aceitação por
parte da população nos últimos anos. Fotografar tornou‐se muito acessível devido ao
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barateamento dos telefones móveis e à fácil manipulação nos recursos e programas de edição
que estes aparelhos oferecem.
Brunet (2007) fala que a fotografia digital passou a ser uma realidade hoje bem comum,
sendo parte do cotidiano de muitos, desempenhando importante papel na formação cultural – e
visual – das pessoas, pois suas experiências não servem apenas como lembranças e memórias de
acontecimentos, mas de socialização virtual. Isto permite que surjam “fotógrafos de celulares”
por todos os lados; alguns até participam de exposições de fotografias com este tipo de imagem
que produzem.
Percebe‐se que, com esta popularização das câmeras digitais, a captação de imagens
tornou‐se algo mais comum – e às vezes banalizado – devido ao manuseio simples desses
equipamentos e à rapidez de se conferir e compartilhar os resultados. Dentro desta era digital, os
aparelhos celulares que tiram fotos permitem registrar o cotidiano de forma mais rápida e
prática como é possível perceber na fala deste fotógrafo.
Com a popularização das câmeras digitais, a captação de imagens tornou‐se algo mais comum
para muitas pessoas que poderiam, inclusive, estar presentes nos locais mais variados, muito
mais do que os empregados dos meios de comunicação. Ela trouxe também uma nova percepção
de imagem: desta vez, com um manuseio simples, podia‐se tirar mais fotos, assim como ver o
resultado logo depois do click1. Não demorou muito e a foto digital veio à telefonia móvel. Desta
forma, os aparelhos celulares que tiram fotos permitem registrar o dia a dia de um modo ainda
mais efetivo e democrático do que o fotojornalismo... A foto celular não precisa se prender só às
imagens documentais. As experiências podem ser múltiplas e variadas, indo desde
acontecimentos únicos a detalhes pouco notados; passando por paisagens... entre outras
modalidades. (CASELLI, 2010, p.9)
Christian Caselli é um destes fotógrafos. Ele pesquisa a fotografia de celular, captando o
dia a dia das cidades. Em 2010, participou no Rio de Janeiro, da exposição Fala‐foto2 que foi
realizada com outros fotógrafos de celular. Ele comenta sobre a facilidade e os privilégios que a
fotografia digital oferece como mobilidade, manuseio, quantidade de fotos, a possibilidade de
conferir automaticamente os resultados, e apresenta algumas vantagens da fotografia feita com
o celular, que ele chama de foto celular.
A OPACIDADE DO MUNDO PELA PROFUSÃO DE IMAGENS
O fato é que estamos cercados por imagens e esta facilidade de se fotografar num ritmo
cada vez maior, influencia nossa vida diária com valores estabelecidos pelos meios de
comunicação e pela nossa sociedade capitalista e imediatista. Diante desse quadro, uma questão

1

Som de disparo da câmera fotográfica ao capturar a fotografia.
Concurso de fotografia de celular que resultou numa exposição no Rio de Janeiro em 2010. Entre os objetivos, está
ressaltar o aspecto democrático da fotografia celular, projetando‐as. Outras informações no site www.foto‐
celular.com , acessado em 14/ 03/ 2012.
2
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incomoda: o que fazer com esta profusão de informações? Que critérios estabelecer para
selecionar o que consumimos visualmente?
Definir o que existe de importante ou significativo na imagem é algo subjetivo e pessoal
(do espectador) não pretendo ditar a leitura ou a percepção dos leitores e do público, mas
mostrá‐los como podemos interferir na cidade e também por ela ser influenciados. São
elementos que se perpassam; o meio e o indivíduo. Diante disso, indago: que leitura podemos
fazer da cidade de Fortaleza através das fotografias que fazemos de sua paisagem urbana? Não
apenas prédios, casas ou comércios, mas pessoas e acontecimentos também. Como tratamos o
espaço que habitamos? Que lugar ocupamos neste espaço?
A metrópole nos fornece uma gama de informações imagéticas a que chamo “profusão de
imagens” e que Peixoto (2003) se refere como paradigma da saturação. O autor fala que
“contemplá‐la leva à cegueira”, pois é um olhar que não pode mais ver, colado contra o muro,
que se debate com o peso e a inércia das coisas. A este muro, peso e inércia, chamo
“insensibilização ao espaço, olhar sem ver”, devido à banalização visual rotineira que torna
comum e sem importância a cidade que nos acolhe e nos abriga, de onde tiramos o nosso
sustento e sobrevivência.
Como fazer para recuperar o olhar para a cidade, para a paisagem diária e urbana, sair
desta apatia visual e tornar significativos os caminhos que percorremos? É certo que precisamos
conhecer tais espaços, entendê‐los para então significá‐los e relacioná‐los com nossas
experiências. Peixoto (2003) afirma que a visão se faz do meio e não de fora. Estar no meio, estar
dentro e depois sair para entender e pensar sobre os seus símbolos através das imagens, visão
ampliada e analítica.
A facilidade de se fotografar hoje em dia, até mesmo com uma simples câmera de celular
nos permite á uma profusão de imagens que não podemos calcular, podendo causar
insensibilidade á visão e mais especificamente no caso deste estudo em relação à cidade, o olhar
sem ver. Assim a pesquisa artística inicial deu lugar a Pesquisa no Ensino de Arte, para
conscientizar visualmente o publico alvo, selecionado durante a disciplina de Estágio II do Curso
de Licenciatura em Artes Visuais‐ CLAV do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará‐ IFCE‐ o publico que é um potencial consumidor e produtor deste tipo de fotografia.
Foram elaboradas oficinas para serem aplicadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Desembargador Gabriel Cavalcante – EMEIFDGC, durante as aulas de Arte. Conscientizá‐los do
que e como eles vêem, do que e como produzem fotografias com câmeras de celular.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta foi uma Pesquisa qualitativa em Ensino de Arte, pois partiu de uma pesquisa em Arte,
e foi adaptada para a escola, sendo que em todo o tempo houve a preocupação em sensibilizar
esteticamente os alunos acerca do espaço em que eles ocupam e transitam pela cidade.
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Escolhemos trabalhar com adolescentes por achar mais viável à linguagem da pesquisa,
por entender que eles teriam aparelhos de celular com câmeras e por achar que o tema
despertasse mais interesse por parte deles.
Os dados deste estudo foram coletados em três semanas de aplicação de oficinas em sala
de aula, numa média de 45 minutos por dia para cada turma, que é o tempo total de cada aula.
No primeiro dia, deu‐se a apresentação em projeção de slides com 8 fotografias de um arquivo
pessoal e 7 do fotógrafo Christian Caselli. Ao longo da apresentação, foram feitas avaliações por
meio de perguntas para entender a aceitação da turma sobre este conteúdo. Neste momento
nos utilizamos de leitura de imagens e contextualização delas.
No segundo dia, estudamos sobre composição de imagem e como atividade prática‐ o
fazer‐ foram realizadas releituras de imagens, através da manipulação digital num programa de
edição de imagens chamado gimp. No terceiro dia, recorremos a relatos escritos como avaliação
para que fosse possível termos um registro fiel das opiniões deles acerca da prática desenvolvida.
A análise dos dados desta pesquisa foi feita através das releituras imagéticas que eles
trabalharam, suas opiniões escritas e foi embasada em autores como BARBOSA (2008), BARBOSA
(2009) e FUSARI (2001).
RESULTADOS
Diversas foram as dificuldades enfrentadas em campo, sendo necessário em todo tempo
ajustes desde o planejamento inicial até o ultimo dia de atividade na escola. Porém foi muito
prazeroso ver o retorno deste trabalho. Os conceitos e teorias andaram lado a lado com a
prática. Utilizar a fotografia de celular tão acessível e tão próxima deste publico favorece a
aprendizagem estética se trabalhada com responsabilidade e critérios bem programados.
As oficinas foram planejadas com o intuito de tornar consciente a percepção – educação
estética – dos alunos acerca do que viam das paisagens da cidade para que, mediante esse novo
olhar, eles pudessem transformar suas participações no ambiente. A Abordagem triangular se fez
presente em todo o tempo diluindo‐se desde a preparação das aulas até as avaliações. Fazer
leituras de imagens, contextualizando‐as, fruindo‐as e reinterpretando‐as sob reflexões críticas é
a intensão da Abordagem Triangular dentro da escola – formando o conhecedor, o pensador em
Arte. Tudo isso se torna mais interessante e prazeroso quando se parte das nossas experiências.
Conhecendo o prazer de perceber o corriqueiro do qual fazemos parte. Sensibilizando‐nos
através das Imagens do Cotidiano Urbano.
Esta é uma releitura, vide figura 1, manipulada e renomeada por um aluno do 7ª.
Trouxemos esta imagem aqui por ter chamado a atenção deste aluno bem como um pensamento
reflexivo entre eles, pois esta foi alvo de comentários, tanto escritos como orais.
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Figura 1: Seres invisíveis. 2012. Releitura digital feita por aluno.

Fonte: acervo pessoal
Segue abaixo relatos escritos de alguns alunos como avaliação final das aulas. As palavras
foram mantidas fielmente, mesmo com os erros gramaticais, devido às dificuldades de escrita por
parte deles. Contudo, resolvi mantê‐los fielmente como o original para que o leitor saiba das
dificuldades que os nossos alunos de escola pública enfrentam ao escrever; resultado de uma má
qualidade na educação pública. Porém seus nomes foram preservados com abreviaturas.
Eu achei interessante, é a primeira vez que eu estudo sobre isso e eu gostei, porque são
fotos que depois vamos ver alguns detalhes, não mudou muito o meu jeito de tirar foto.
Achei interessante gostei muito da foto que se chama: Mulher Camaleão porque ela é
interessante quase nós não vemos a mulher e eu gosto muito das aulas de Artes porque
são interessantes melhor mexer com fotos do que ficar na sala fazendo tarefa. Então
essa é a minha opinião. Parabéns pelas fotos (M.F.O., nº 25, 7ª A)

Conforme a fala acima, é possível perceber a eficiência desta prática em sala. Primeiro por
ser diferente das aulas a que este aluno está acostumado. Diferente porque a aula de Arte
oferecida não seguiu o ritmo ao qual eles estão habituados – percebemos isto nas aulas e
primeiros encontros, em que os observamos: que são leituras e cópias/tarefas de textos e não há
espaço para refletirem ou exporem suas experiências e pensamentos, tanto que o aluno se refere
que é a primeira vez que ela estuda sobre isso. Ainda é possível observar que houve aqui uma
mudança/conscientização de observação. Ao primeiro olhar o aluno não tinha visto a Mulher‐
Camaleoa; após a fala, ela percebeu a personagem, a quem ele renomeou de Seres Invisíveis.
Apontamos ainda como aspecto positivo nesta fala a prática anterior da fotografia por parte do
mesmo.
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Apesar de não ter havido um aprofundamento – por questão de tempo – acerca dos
conceitos de composição e elementos da imagem e nem um aprofundamento técnico do
programa – mesmo assim, foi preciso estudá‐lo antes para passar algumas operações básicas
para eles –, este aluno interpretou corretamente a imagem, atribuindo‐lhe uma cor fria e triste
para uma cena de pesar como esta. Não há alegria aqui: ele intensificou o contraste de luz e
sombra para fazer ressaltar o drama azul‐acinzentado da paisagem/personagem da cidade. Trago
neste momento à memória do leitor as palavras de Benjamin (1982) e Peixoto (2003) ao falarem
que ao mesmo tempo em que tudo – a cidade – está evidenciada por diversos estímulos visuais,
os elementos que compõem a paisagem desta cidade – pessoas/moradores – também parecem
tornar‐se opacos e acinzentados como um espectro descartável.
A rotina urbana, a vida corrida e o estresse também foram apontados – verbalmente – por
outros alunos como fatores que contribuem para opacidade acinzentada da cidade. Trazemos
esta fala para ilustrar o pensamento linear que foi fomentado com estas turmas.
O cotidiano urbano na cidade de Fortaleza é como de qualquer outra cidade bem
movimentada. Engarrafamentos nas avenidas, outros horários que as ruas estão vazias e
depois voltam tudo e começa outra vez como em qualquer outra cidade os comércios
abrem, os carros ocupam as avenidas, o trânsito anda, para, as pessoas vivem com suas
obrigações, de casa para o trabalho, de casa para a escola, transporte coletivo lotado,
junto com outros carros engarrafados na avenida. Stress diário, carros indo e vindo nas
avenidas pouco ou muito movimentadas, pessoas apressadas de casa para o trabalho do
trabalho ou escola (S. C., 7ª B).

Nela é possível perceber que o aluno entende que este caos urbano não ocorre apenas em
Fortaleza, mas é um fenômeno comum de cidades movimentadas. Trânsito, comercialização‐
capitalismo, obrigações pessoais‐escola e trabalho, vida social e transporte coletivo. Tudo isto
parece ter um peso muito grande. Em momento algum quisemos trazer para estes alunos uma
visão apenas dramática e pessimista da cidade, mas trouxemos com este olhar reflexivo a
possibilidade de se pensar a cidade sob a sensibilização da educação estética que o ensino de
arte nos oferece.
Nestes exemplos está clara a aceitação e entendimento das turmas acerca desta pesquisa
em Ensino de Arte. A seguir, o relato reforça a compreensão, por parte de outro aluno da mesma
turma, do que foi trabalhado em sala. Em poucas palavras, ele fala do prazer que sente ao
fotografar, da satisfação deste exercício na escola, pois se refere como conhecer um novo lado
da fotografia e ainda conhecer mais sobre fotografia.
Bom, eu amo fotografar paisagens, fotos de coisas interessantes tipo agora com essas
aulas que estamos tendo sobre o Cotidiano Urbano. Eu tô achando muito interessante.
Estou conhecendo um novo lado da fotografia, eu acho “irado” a escola abrir essa
oportunidade para conhecer mais sobre fotografia (J. M.,7ª A)

Trazer para sala de aula como forma de conhecimento uma atividade que muitas pessoas
praticam por prazer que é fotografar, ainda mais com toda essa facilidade que a nossa atual
tecnologia digital permite e com a qual experenciamos desenfreadamente a fotografia, seja por
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meio de câmeras digitais e celulares que comportem câmeras digitais, dentre outros – significa
ter uma aula mais estimulante e prazerosa frente às aulas em que os alunos apenas leem ou
copiam de livros ou quadro o conteúdo a ser adquirido, muitas vezes ministradas por professores
com formações diferentes da Licenciatura em Arte. Isto acarreta sérias deficiências para a
aprendizagem na educação em Arte. Defendo que tais tecnologias digitais sejam utilizadas com
responsabilidade para o aproveitamento das aulas de Arte norteadas por critérios bem
planejados tecnicamente e levando em conta as abstrações que a Arte favorece e o interesse dos
alunos por estas mídias. Entendo que dessa forma teremos um salto significativamente positivo
no Ensino de Arte em Fortaleza.
CONCLUSÃO
A nossa movimentada rotina diária pode embotar os nossos sentidos através dos
inúmeros estímulos e informações a que estamos sujeitos, consequentemente a nossa
observação sobre o cotidiano será afetada. Faz‐se necessário selecionarmos conscientemente as
nossas áreas de interesse para que se construa um pensamento reflexivo e crítico sobre a
realidade, despertando a sensibilidade e identificação com o espaço urbano.
Esta pesquisa em Ensino de Arte parte de observações visuais sobre as paisagens da
cidade de Fortaleza, utilizando a fotografia de celular como meio de se captar fragmentos visuais
da cidade, selecionando nossas observações dentro deste turbilhão urbano. Na escola
EMEIFDGC, estas informações foram trabalhadas com duas turmas de sétimos anos. O objetivo
deste estudo foi propor aos alunos reflexões sobre a cidade através de leituras de imagens e
questionamentos, contextualizando‐as socialmente e com as experiências dos alunos atendidos.
Fomentei neles questionamentos e não lhes trouxe respostas prontas, para que juntos
pensássemos em possíveis soluções para as deficiências que detectamos.
De forma geral, avaliamos que as turmas responderam positivamente às atividades
sugeridas, alcançando os objetivos desta proposta – como é possível ver nas releituras e relatos.
Como Arte‐Educadores esperamos ter contribuído em parte para que o entendimento em
Arte desses adolescentes tenha sido alargado. Algo que percebemos é que, embora tenhamos
muito que avançar em educação e conhecimento no ensino formal, precisamos ensinar os nossos
alunos a pensar em Arte. Por isso nossa intenção não é formar artistas ou fotógrafos. Queremos
inicialmente, formar pensadores em Arte. Para que isso ocorra, foi dado o primeiro passo com os
alunos do EMEIFDGC, fomentando neles um pensamento sensibilizado para a paisagem de
Fortaleza através da imagem. Analisando as fotografias da cidade, captadas pelo nosso olhar,
mas que foram transformadas pela visão de cada um em particular.
Percebemos que é proveitoso estimulá‐los a partir da realidade deles – do que eles
pensam e vivem, tendo como aliada a tecnologia em meios digitais para que eles nos respondam
positivamente. Por isso defendemos que a atual tecnologia em câmeras de celular possa e deva
servir como instrumento para aprendizagem. Não dá pra negar as vantagens desta poderosa
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ferramenta, que vem transformando e modificando a nossa comunicação e socialização virtual.
Avaliamos que esta pesquisa obteve bons resultados. Mais do que verificar a aceitação e
eficiência desta metodologia e Abordagem Triangular em sala de aula, percebemos que os
alunos, de forma geral, entenderam e responderam positivamente aos questionamentos e
atividades. Apesar de eles terem menos acesso a aparelho de celular com câmera, como
havíamos pensado inicialmente.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência
didático‐pedagógica desenvolvida por um aluno do
Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) no Instituto de Educação e
Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC‐
RN), onde foi desenvolvida uma aula de Geografia, para
um público de 4 alunos deficientes visuais graves, cujo
tema foi “A estrutura interna da Terra”. Como
metodologia utilizou‐se material didático tátil produzido
especialmente para essa aula, visando explorar o
sentido do tato em tais alunos, além de explanação
verbal do conteúdo. Inicialmente, este artigo discute os
parâmetros que regem a Educação Inclusiva no Brasil,
incluindo suas dificuldades de plena implantação e os

seus atributos jurídicos. Em seguida, discute o papel do
professor em sala de aula e sua atuação no que diz
respeito às diretrizes da Educação Inclusiva, bem como o
dever da escola nesse paradigma. Posteriormente,
aborda os resultados obtidos na aula ministrada em prol
da pesquisa e analisa as informações que foram
coletadas por meio de observação e entrevista
semiestruturada com os participantes. Por fim, constata
a real importância da utilização de materiais didáticos
táteis na educação de alunos com deficiência visual,
uma vez que tais instrumentos contribuem para o
desenvolvimento cognitivo e aprendizado de tais alunos,
e enfoca, também, as disparidades existentes entre as
leis que permeiam a Educação Inclusiva e entre o que
realmente é praticado nas escolas brasileiras.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Inclusiva, Política, Geografia, Escolas, Deficientes Visuais.

TEACHING OF GEOGRAPHY FOR BLIND STUDENTS: REFLECTIONS FROM PROCESSED IN APPLIED
RESEARCH IERC‐RN
ABSTRACT
The objective of this study is to report the didactic‐
pedagogical experience developed by a Licentiate
Course in Geography student from Federal Institute of
Education, Science and Technology (IFRN) at Institute of
Education and Rehabilitation for Blind (IERC‐RN), where
was developed a Geography class to an audience
composed of 4 severe visually impaired students whose
theme was “The Earth’s Internal Structure”. The
adopted methodology utilized tactile didactic materials
produced especially for this class, in order to explore the
sense of touch to each student, beyond verbal
explanation of the content. Initially, this article discusses
the parameter that rules the Brazilian Inclusive
Education, including their difficulties to the full
deployment and legal attributes. Then, it discusses the

teacher’s role in the classroom and your actuation in
relation to the guidelines of Inclusive Education, as well
as the school’s duty in this paradigm. Afterwards, it
addresses the results obtained in the class taught in
favor of research and analyzes the information that has
been collected through observation and semi‐structured
interviews with participants. Finally, notes the true
importance of using real tactile didactic materials in
education of students with visual impairments, since
these instruments contribute to cognitive development
and learning of these students, and focuses on the
disparities between laws that permeate Inclusive
Education and what is actually practiced in Brazilian
schools.

KEY‐WORDS: Inclusive Education, Policy, Geography, Schools, Visually Impaired People.
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ENSINO DE GEOGRAFIA PARA ALUNOS CEGOS: REFLEXÕES ELABORADAS A PARTIR DE
PESQUISA APLICADA NO IERC‐RN
INTRODUÇÃO
Muito se tem discutido acerca da qualidade da educação pública brasileira. Há a
consonância de que a busca por uma educação pública de qualidade deve ser a meta dos
governantes, mas estes não veem assim. É o que afirma Gusmão (2010, p. 21): “Nos últimos 20
anos, tem‐se firmado um consenso (tanto na opinião pública em geral quanto na comunidade
educacional como um todo), de que a qualidade da educação é um problema nacional que
merece prioridade das políticas públicas”.
A realidade está à mostra de quem se dispuser a ver: escolas em mau estado de
conservação, sem infraestrutura, materiais didáticos defasados, professores e alunos
desmotivados, falta de uma visão estratégica numa gestão sem eficiência e equidade. A
expectativa que se cria em relação ao Brasil, enquanto país emergente, esbarra em suas péssimas
condições da educação pública. Segundo Meirelles (2013), os países que valorizam a educação, o
professor e o desempenho escolar têm como consequência provada o aumento de
produtividade, que gera o crescimento da riqueza. Meirelles (2013) ainda afirma que para elevar
a produtividade, crescer mais e garantir entrada no grupo de países de alta renda, o Brasil precisa
perseguir a excelência na educação.
Uma vez que são nítidas as precariedades da educação pública brasileira, como tornar o
ambiente escolar num local de inclusão? A partir dessa indagação, observa‐se a necessidade de
repensar a escola pública brasileira, de modo a abrigar todos os alunos, respeitando as
diferenças, as necessidades e as dificuldades de cada um deles.
Sobre o ambiente escolar, Vieira (2013, p. 5‐6) destaca que:
[...] a escola tem a função de receber e ensinar todas as crianças, jovens e adultos
independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, adaptando‐os ao
processo ensino‐aprendizagem, bem como a estrutura física da escola adaptada às
necessidades do seu alunado.

Assim, é necessário pensar em práticas que auxiliem o trabalho do professor em sala de
aula, objetivando que todos os alunos (com deficiência ou não) sejam participantes no processo
de construção do conhecimento. Trata‐se de um caminho longo e árduo a ser percorrido em
termos de Educação Inclusiva, a qual, “vive hoje um momento de intensa reflexão acerca de seu
papel no sistema educacional brasileiro”, conforme afirmam Crozara e Sampaio (2008, p. 1).
O ideal a ser alcançado é incluir sem excluir. Não é segregando os alunos segundo suas
deficiências que se obtém a inclusão. É através da união de todos (governantes, diretores, equipe
pedagógica, professores, alunos, pais de alunos e comunidade) que a tarefa de aprender torna‐se
enriquecedora. Mas as escolas estão preparadas para a inclusão? Nesse contexto, Sampaio e
Sampaio (2009, p. 23) afirmam que:

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Entretanto, apesar da justiça da proposta de não se excluir uma criança do acesso à
educação por sua singular condição física ou mental, o que percebemos é um total
despreparo da sociedade em geral e das instâncias educacionais em particular, para
empreender a tarefa de transformação que a inclusão exige.

Não é só equipar as escolas com materiais adequados, mas proporcionar também
políticas que incluam o aperfeiçoamento de professores, a contratação de intérpretes de libras
(para os alunos com deficiência auditiva), cuidadores especiais, assistentes sociais e transportes
adaptados às necessidades dos alunos deficientes, fazendo o trajeto escola‐casa e o inverso. No
tocante aos alunos deficientes visuais, a escola deve possuir máquina de escrever em Braille,
reglete, pulsão e materiais em alto relevo. Tais instrumentos são essenciais no aprendizado dos
alunos cegos ou com baixa visão.
Ainda que grande parte das escolas da rede pública não estejam preparadas para atender
aos alunos com deficiência, a Educação Inclusiva é pautada pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. Os artigos 205, 206, 208 e 213 versam sobre a educação e seu papel
inclusivo:
Art. 205. 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.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I ‐ igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
III ‐ atendimento educacional especializado
preferencialmente na rede regular de ensino;

aos portadores de

deficiência,

IV ‐ atendimento em creche e pré‐escola às crianças de 0 a 6 anos de idade.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I ‐ comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em
educação. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988)

O direito à educação é garantido por lei, mas também é necessário garantir o direito ao
aprendizado. A escola pública, em seus moldes atuais, não pode fingir que inclui nem o aluno
deficiente fingir que está incluído. Essa é uma das críticas feitas ao atual sistema educacional do
Brasil no que se refere à Educação Inclusiva. O inciso III do artigo 208 da Constituição de 1988,
afirma que o atendimento educacional (para alunos com deficiência) deve ser realizado
preferencialmente na rede regular de ensino. A Declaração de Salamanca (1994, p. 11‐12),
importante resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), versa sobre os princípios,
políticas e práticas em Educação Inclusiva. Segundo a resolução:
7. Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem
aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou
diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às
necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e
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parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços
e apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da
escola.

Entretanto, Fortes (2005, p. 56) explica que:
Embora esses direitos sejam reconhecidos, muitas instituições, tanto no âmbito
educacional como social, desconhecem o que vem a ser, verdadeiramente, a inclusão,
praticando, assim, o que chamamos de integração, excluindo, indiretamente, aqueles
que não correspondem ao padrão estabelecido pela sociedade.

Na contramão do que exige o inciso III do artigo 208 da Constituição do Brasil, ainda
subsistem escolas especializadas em atendimento às pessoas com deficiência, como, por
exemplo, o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos Do Rio Grande do Norte (IERC‐RN), que
desenvolve um trabalho de assistência sem fins lucrativos, objetivando a integração ou
reintegração de pessoas cegas ou com deficiência visual grave na sociedade.
No IERC‐RN, instituição campo de pesquisa, mantêm‐se três grupos de trabalhos:
educação especial, estimulação essencial e programa de reabilitação. Na área de reabilitação, são
oferecidas diversas atividades, como por exemplo: atividades da vida diária, orientação,
mobilidade e locomoção, música, educação física, oficina pedagógica, psicomotricidade, teatro e
informática. Apesar de já ter contado com salas de aula da 1ª a 5ª série do ensino fundamental,
hoje conta apenas com duas turmas de 5° ano, oferecendo as mesmas matérias do ensino
regular, adaptadas às especificidades dos alunos cegos ou com baixa visão.
Dessa forma, o objetivo deste artigo é relatar a experiência didático‐pedagógica
desenvolvida por um aluno do Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal‐Central,
no Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC‐RN), onde foi
desenvolvida uma aula de Geografia, para um público de 4 alunos totalmente cegos, cujo tema
foi “A estrutura interna da Terra”. Para isso, foi produzido material tátil que facilitasse a
compreensão da temática abordada, visando explorar o sentido do tato.
A pesquisa tem como ponto de partida o desenvolvimento de estratégias para o ensino
inclusivo no âmbito da Geografia escolar para alunos cegos. Dessa forma, apoia‐se nas obras de
Vieira (2013), Fortes (2005), Crozara e Sampaio (2008), Cardoso, Cabral e Pena (2013) e Sampaio
e Sampaio (2009) e Santos et al (2009).
Como instrumentos de coleta de dados, utilizou‐se a observação, entrevista
semiestruturada com os quatro alunos participantes e consultas em teses, dissertações, artigos e
livros.
O uso do tato por pessoas cegas ou com deficiências visuais graves colabora com o
aprendizado de qualquer matéria, e na Geografia não poderia ser diferente. Para isso, produziu‐
se em cartolina, com a utilização de papel ondulado, papel camurça, folha de borracha E.V.A,
tesoura, cola e glitter, um perfil da estrutura interna da Terra, na qual cada camada (núcleo
externo e interno, mesosfera, astenosfera e litosfera e crosta terrestre) é representada por um
material diferente. Tem‐se também o cuidado em utilizar materiais que não afetassem a
sensibilidade do aluno.
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Trata‐se, portanto, de um material de fácil elaboração, que pode ser manipulado
facilmente pelo aluno. Segundo Cardoso, Cabral e Pena (2013, p. 8), “assim, com o manuseio dos
materiais a criança consegue desenvolver a percepção tátil e a coordenação motora, culminando
com a assimilação do conhecimento”.
Justifica‐se ainda a relevância do tema através da seguinte afirmação de Cardoso, Cabral e
Pena (2013, p.17):
Observa‐se que é necessário desenvolver mecanismos, estratégias de ensino‐
aprendizagem para minimizar as dificuldades dos estudantes deficientes visuais. Uma vez
que estas não se restringem apenas ao acesso aos estabelecimentos de ensino, mas a
ausência de metodologias e recursos adaptados para atender alunos com deficiência
visual.

Dessa forma, compreender e conhecer as necessidades dos alunos cegos ou com graves
deficiências visuais permite ao professor reorientar seu planejamento, buscando novos recursos
metodológicos, aguçando o seu poder criativo a fim de tornar o fazer pedagógico mais inclusivo,
onde todos os alunos sejam participantes do processo de ensino‐aprendizagem.
PROFESSOR, ESCOLA E ALUNO: PERSONAGENS QUE SE INTERLIGAM NO PROCESSO EDUCATIVO
O tema abordado no presente trabalho leva à discussão do papel do professor em sala de
aula. É preciso ter em mente que as condições de ensino que são postas aos docentes na maioria
das vezes dificulta o aprendizado dos alunos, conforme já foi discutido anteriormente. Assim, o
professor acaba se tornando um trabalhador cada vez mais exausto de sua profissão e
consequentemente seus alunos se tornam menos interessados em aprender.
Assim, caso o professor tenha alunos com deficiência, como ele deve proceder? Quais são
as competências necessárias, pressupondo uma boa formação, que esse docente deve ter?
Segundo o Ministério da Educação e Desporto, através da Secretária de Educação Especial, em
2005, citado por Campos e Godoy (2008), o professor regente deve procurar obter todas as
informações possíveis sobre como o aluno percebe o meio, formula suas percepções, pensa e
age.
Cabe ao professor, também, utilizar materiais didáticos que atendam tanto ao aluno com
deficiência visual quanto o aluno com visão normal e verbalizar, na medida do possível, situações
que dependam exclusivamente do uso da visão. Fortes (2005) ainda complementa que os
professores “necessitam buscar desenvolver estratégias pedagógicas que atendam às
necessidades dos alunos”.
Contudo, a problemática da inclusão recai mais uma vez sobre a capacitação dos
professores. Silva e Reis (2011, p. 11) afirmam que:
Um desafio que se coloca para a efetiva inclusão escolar de pessoas com necessidades
especiais é a falta de preparo de grande parte dos professores e, mais especificamente, a
falta de uma formação fundamentada nos pressupostos da Educação Inclusiva. É comum
ouvir de muitos professores que não estão ou não se sentem preparados para lidar com
alunos com diferentes necessidades educativas.

No que diz respeito à formação inicial de professores, Fortes (2005, p. 72) enfatiza que:
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[...] durante a formação inicial, os futuros professores deveriam receber informações
básicas que os preparassem para compreender melhor a diversidade humana, que
propiciassem a derrubada de barreiras atitudinais existentes, bem como que os
preparassem para desenvolver estratégias pedagógicas, com os alunos que apresentam
necessidades educativas especiais.

Nesse contexto, Fortes (2005) indica a necessidade de rever alguns pontos da formação
dos professores. Para realmente se ter uma Educação Inclusiva, é importante repensar a grade
curricular dos cursos de licenciatura de modo a promover alterações significativas que
proporcionem práticas educativas realmente inclusivas quando tais professores atuarem no
exercício de sua profissão. Silva e Reis (2011, p. 12) ainda expõem que:
[...] é relevante expor que a formação inicial é um importante momento na formação
docente, pois é nesse período que o futuro professor tem a possibilidade de se
familiarizar com conhecimentos de situações que provavelmente enfrenta ou enfrentará
no seu fazer pedagógico. Porém, vale lembrar que somente essa formação não será
suficiente para o desenvolvimento de competências que garantam o sucesso de uma
prática pedagógica que contemple princípios inclusivos. Tais competências para uma
gestão inclusiva só poderão ser adquiridas por meio de uma prática continuada, reflexiva
e coletiva.

E qual seria o papel da escola no paradigma da Educação Inclusiva? Como a escola deve
enxergar os alunos que são excluídos? Segundo Campos e Godoy (2008, p.12) temos que:
O aluno que se sente excluído necessita ser visto de acordo com as possibilidades
individuais inerentes ao ser humano, e precisa de uma equipe que o auxilie no
enfrentamento de suas angústias e socialização. A escola assume um importante papel
que é atender às exigências de uma sociedade democrática, onde todos os envolvidos
tenham acesso à informação, ao conhecimento e aos meios necessários para a formação
de sua plena cidadania.

Portanto, observa‐se a necessidade de uma escola verdadeiramente inclusiva e
professores capacitados e atentos às necessidades de seus alunos, respeitando sua
individualidade, suas necessidades educacionais e sua forma de ver o mundo para que seu
planejamento e seu fazer pedagógico atenda aos pressupostos da Educação Inclusiva.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta pesquisa contou com a participação de 4 alunos do IERC‐RN, totalmente cegos,
cursando a 5ª série do Ensino Fundamental I. A fim de preservar o anonimato dos alunos, foram
identificados como Aluno 1 (A1), Aluno 2 (A2), Aluno 3 (A3) e Aluno 4 (A4).
Inicialmente, foi ministrada a aula de Geografia cujo tema foi a “Estrutura Interna da
Terra”. Um assunto comum à grade curricular dos alunos de 5ª série, mas eles não
demonstraram familiaridade com tal temática. A exposição de tal conteúdo se deu de forma
verbalizada e com o auxílio do material didático produzido (figura 1).
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Figura 1 ‐ Alunos do IERC‐RN manuseando o material didático tátil. (Fonte: Silva, 2013)
Quanto ao perfil dos alunos, A1 tem 10 anos de idade e iniciou os estudos aos 2 anos. Sua
deficiência é congênita e informou que foi encaminhado ao IERC‐RN através de um médico que
orientou seus pais.
A2 tem 11 anos de idade e iniciou os estudos no IERC‐RN desde que tinha 7 meses de
idade. Diante dessa resposta, foi perguntado a A2 como ele obteve essa informação e ele
respondeu que sua mãe sempre diz isso. Sua deficiência foi adquirida nos primeiros meses de
vida e foi encaminhada ao IERC‐RN através de um médico que orientou seus pais.
A partir desse ponto, constatou‐se que na turma dos alunos selecionados para
participarem da aula existem diferenças quanto à natureza da deficiência visual. A2 é o único
aluno que nasceu com a visão e a perdeu antes do primeiro ano de vida.
A3 tem 14 anos de idade e não lembra quando iniciou os estudos. Em conversa informal
com sua professora, constatou‐se que o mesmo tem dislexia e dificuldades de aprendizado,
inclusive ainda não aprendeu a ler em Braille. Também não aprendeu a escrever na máquina de
Braille. Sua deficiência é congênita e foi encaminhado ao IERC‐RN por sua mãe.
Já A4 tem 15 anos de idade e também não lembra quando iniciou os estudos. Sua
deficiência é congênita e foi encaminhado direto do hospital até o IERC‐RN pela sua mãe.
Após traçar o perfil dos alunos, foi perguntado aos mesmos se eles costumavam construir
materiais com o auxílio do professor do IERC‐RN em sala de aula. A1 respondeu que esses
materiais já chegam prontos e ele só faz acompanhar as aulas. Já A2, A3 e A4 foram unânimes em
suas respostas e afirmaram que costumam produzir desenhos em alto relevo, maquetes e
pequenas produções textuais na máquina de escrever em Braille, ainda que A3 não saiba
escrever na máquina de Braille.
Com relação à metodologia de avaliação empregada pelos professores do IERC‐RN, A1, A2
e A4 informaram que são avaliados por meio de provas e trabalhos. Já A3 foi mais específico em
sua resposta e informou que são realizadas provas orais em que os alunos precisam ler os textos
em Braille e explicar o que leram. Citou também a realização de trabalhos.
Todos os alunos foram categóricos ao afirmar que a metodologia de ensino do IERC‐RN
contribui e enriquece no aprendizado dos mesmos. Isso demonstra o quanto é importante o
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trabalho realizado por essa instituição que não recebe recursos governamentais para manter
essas crianças.
Analisando o conteúdo ministrado nessa aula para o desenvolvimento da pesquisa, três
alunos informaram que já haviam estudado tal conteúdo e o outro aluno informou que não
lembrava. Quando foram questionados quais materiais foram utilizados para a exposição de tal
conteúdo anteriormente, eles afirmaram que foram utilizados materiais tradicionais: a máquina
de escrever em Braille, o reglete e punção. Também afirmaram que tal conteúdo foi ministrado
verbalmente. Não informaram se utilizaram material didático tátil. Em observação em sala de
aula, constatou‐se que existem mapas do Brasil e mapas mundi em alto relevo expostos em
murais. Diante da diversidade de conteúdos que a Geografia proporciona, a produção sistemática
de materiais didáticos táteis torna‐se imprescindível, pois contribui para o ensino‐aprendizagem
de temas da Geografia.
O último questionamento realizado na entrevista com os alunos foi a respeito da
contribuição que a aula ministrada para a realização desta pesquisa trouxe para os mesmos.
Todos afirmaram que tal aula correspondeu às suas expectativas e não sugeriram alterações no
material didático.
Por fim, o material didático produzido foi deixado com a professora do IERC‐RN para
posterior utilização com os demais alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata‐se que o uso de materiais didáticos pedagógicos no ensino de alunos com
deficiência visual é importante, pois contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos mesmos e
servem como valiosos instrumentos de percepção acerca dos conteúdos ministrados.
Verifica‐se que as políticas de inclusão no âmbito da educação no Brasil ainda estão
distantes de se tornar uma realidade concreta, pois a distância que existe entre as leis que
amparam as pessoas com deficiência e entre as práticas que são desenvolvidas nas escolas
brasileiras é enorme, passando por questões de estrutura física da escola, recursos financeiros
escassos, capacitação profissional e elaboração de materiais didáticos ‐ pedagógicos adequados
às necessidades educacionais de cada aluno deficiente.
Conforme afirma Cardoso, Cabral e Pena (2013), é imprescindível que o Estado invista na
produção de recursos didáticos táteis e na capacitação dos professores, para que assim possa ser
atendida a demanda da escola e promover um ensino com eficácia.
Esse descaso que assola a educação brasileira é um processo que perdura há décadas. A
inserção do Brasil no bloco dos países emergentes de forma alguma esconde a realidade de sua
educação. Essa entrada pressiona os governantes a obter resultados expressivos na área da
educação, na qual são exigidas mudanças significativas, tais como a diminuição do número de
analfabetos, o acesso das classes sociais mais baixas nas universidades e a supervalorização do
modelo de ensino tecnicista. O foco, dessa forma, passa a ser a obtenção de resultados, o que
resulta numa desvalorização da educação em seus anos iniciais.
Essa situação vexatória se deve ao fato de ser exigida da escola níveis de eficácia e
qualidade como se as escolas fossem empresas. Os resultados quantitativos podem, inclusive, ser
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

comparados aos grandes montantes de dinheiro que lucram as grandes corporações. Sobre esse
tema, Charlot (2007, p 131‐132) constata:
Qual o critério de qualidade? Ter boas notas? Passar de ano? Decorar conteúdos que
foram memorizados sem terem sido compreendidos? Entender a vida, o seu
relacionamento com os outros e consigo mesmo? É esse debate que me parece
fundamental quando é colocada a questão da qualidade da escola, debate esse que
remete ao aprimoramento do ensino e à modernização da formação dos jovens e da
própria escola. [...] Em adendo, ao falar da qualidade da escola, muito se esqueceu o
problema da desigualdade social face à escola dentro da escola. Neste caso, as lógicas da
eficácia e da qualidade ocultam, sim, lógicas neoliberais.

Essa lógica do mundo capitalista tende cada vez mais a ser excludente, o que torna
preocupante a questão da Educação Inclusiva no Brasil, pois é na base da educação que o
professor consegue estimular o desenvolvimento das habilidades de seus alunos, adquirindo
conhecimentos que serão levados por toda a vida. A inclusão dos alunos com deficiência na
sociedade passa sem sombra de dúvidas pelo convívio escolar.
Santos et al (2009, p. 320) afirma que:
[...] a educação, nesta dimensão, pode ser o diferencial na formação de sujeitos
preparados não apenas para colaborar, mas, sobretudo capaz de propor ações de
desenvolvimento condizentes com as necessidades e realidade em que vive.

Em seguida, Santos et al (2009, p. 320) ainda explana que:
Compete, ainda, considerar que há um limite tênue entre uma proposta efetivamente
coletiva – que envolve verdadeiramente toda a equipe de todos os setores e esferas da
organização – e uma ação impositiva onde não se considera o tempo, características e
particularidades de cada equipe e indivíduos, uma vez que proposta de Educação
Inclusiva pressupõe sensibilização, adaptação, amadurecimento e a adesão efetiva de
todos.

Portanto, para que a Educação Inclusiva deixe de ser apenas uma teoria, uma proposta
garantida por lei, é necessário envolvimento de todos os que fazem a educação: governantes,
diretores, professores, alunos, pais de alunos, enfim, a sociedade como um todo. Deve haver
sensibilização pela causa e a garantia eficaz dos direitos que já estão assegurados para que as
pessoas com deficiência possam ter acesso pleno à educação de qualidade.
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RESUMO
Sabe‐se que cada docente possui sua própria
metodologia, que interfere diretamente no processo de
ensino e aprendizagem. Sendo assim, o docente, por
meio de sua prática pedagógica, pode facilitar ou
dificultar a compreensão do conteúdo ensinado. Diante
disso, o presente trabalho surgiu através dessa
inquietação, tendo como objetivo descrever os métodos
utilizados pelos professores de Química para construção
do processo de ensino‐aprendizagem. Participaram
como sujeitos da pesquisa, três professores da Rede
Pública Estadual de ensino, sendo que dois destes são
lotados na Escola de Referência em Ensino Médio de

Gravatá e um na Escola de Referência em Ensino Médio
Professor Antônio Farias. Como instrumento de coleta
de dados, foi aplicado um questionário com perguntas
referentes à metodologia de ensino e à disponibilização
de materiais necessários para a dinamização do ensino
de Química. Os resultados encontrados foram
interligados com citações de estudiosos da área e
observou‐se que os sujeitos da pesquisa possuem
métodos de ensino diferenciados, porém visa um único
objetivo, o de criar métodos possíveis para que os
discentes adquiram uma boa aprendizagem e os
apliquem em seu cotidiano. Desta forma, os docentes
relataram estimular o interesse na disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: Química, metodologia, ensino, aprendizagem.

THE TEACHING OF CHEMISTRY AND ITS SPECIAL
ABSTRACT
It is known that each teacher has their own
methodology , which directly interferes in the
teaching and learning process . Thus , the teacher ,
through their practice , can facilitate or hinder the
understanding of the content taught . Therefore , this
work came through this caring, aiming to describe the
methods used by chemistry teachers for the
construction of the teaching‐learning process.
Participated as research subjects , three teachers
from state public school , and two of them are
crowded at the School for Excellence in Teaching
Middle School Gravesend and Reference in High

School Teacher Antonio Farias . As an instrument for
data collection was applying a questionnaire on the
teaching methodology and the availability of needed
to boost the teaching of chemistry materials . The
results were interconnected with quotes from
scholars in the field and it was observed that the
subjects have different methods of teaching, but
aimed at a single goal , to create possible methods so
that students acquire good learning and apply them
in their everyday . Thus , teachers reported to
stimulate
interest
in
the
discipline.

KEY‐WORDS: : Chemistry, methodology, teaching, learning
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O ENSINO DE QUÍMICA E SUAS PARTICULARIDADES
INTRODUÇÃO
Os docentes que exercem a prática do ensino da química cada vez mais buscam inovar o
processo de transmissão do conhecimento para facilitar o ensino e automaticamente a
aprendizagem dos discentes, de modo que o ensino se assemelhe com o cotidiano de seus
alunos. Tal verossimilhança segundo Gurgel (GURGEL, 2013) é a forma para uma aprendizagem
de qualidade, por isso, é necessário permitir ao aprendiz relacionar aquilo que se aprende com os
conhecimentos e atitudes previamente adquiridas, e assim, com as experiências e situações
concretas que o mesmo enfrenta em seu dia‐a‐dia, pois assim o conhecimento construído terá
benefícios para sua vida, pois aprender nem sempre exige estudar tantos elementos ou decorar
tantas
fórmulas.
No entanto, é importante criar métodos que não só facilitem, mas também despertem o
interesse dos discentes, através, por exemplo, da contextualização, porque ela pode, não só
promover uma ligação artificial entre o conhecimento e o cotidiano do aluno, mas também
propor situações problemas reais, além de buscar o conhecimento necessário para entendê‐las e
procurar
solucioná‐las.
Porém esse método proposto tem encontrado obstáculos a serem vencidos. Pois a maioria das
escolas enfrenta problemas para encontrar docentes qualificados e quando encontram estes, por
sua vez, sofrem dificuldades para desenvolver o seu trabalho adequadamente, pois o ensinar, na
maioria das vezes, só dispõe de quadro, giz e livros para ministrar as aulas, por falta de
laboratórios e materiais didáticos pedagógicos, dificultando que os docentes criem ambientes
interativos. Diante dessa realidade, muitos acabam optando pelo método tradicional de ensino,
tornando às vezes inviável no estudo, pois “(...) o aprendizado na Química precisa de questões
que façam sentido para o aluno estudar”. (BRASIL, 2002, p.2).
Diante do contexto que está inserido o ensino da Química, no qual muitos professores
continuam utilizando prática de ensino tradicional, sem adequar os conteúdos à realidade dos
alunos, é comum encontramos nas escolas discentes que não gostem desta disciplina. Logo, é
importante que os professores procurem investir em formas diversificadas, para assim, facilitar o
processo de ensino aprendizagem, fazendo acontecer uma aprendizagem significativa.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para análise dos resultados da pesquisa, optou‐se por uma metodologia de pesquisa numa
abordagem qualitativa. Uma vez que esta abordagem, segundo Chizzotti (2005), parte do
fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissolúvel entre o mundo objetivo
e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa, o sujeito‐observador é parte integrante do processo de

conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo‐lhes um significado. O objeto não é um
dado inerente e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em
suas ações.Nesse sentido, podemos compreender que uma abordagem qualitativa é
caracterizada como sendo uma tentativa de se explicar, em profundidade, o significado e as
características das informações obtidas por meio de observações, questionários, entrevistas,
entre outros. Logo, a pesquisa teve como foco duas escolas públicas do Ensino Médio de Gravatá
‐ PE, buscando investigar, no chão da escola, como está sendo vivenciado o ensino, utilizando
como instrumento de coleta de dados um questionário contendo perguntas referentes à forma
de avaliação, metodologia e a disponibilização de materiais necessários para a dinamização do
ensino de química e assim obter as possíveis respostas para construção de dados. Os sujeitos da
pesquisa foram três professores, A, B e C, sendo que dois destes são lotados na Escola de
Referência em Ensino Médio de Gravatá e um na Escola de Referência em Ensino Médio
Professor Antônio Farias, que ensinam desde o 1° ao 3° ano do Ensino Médio, destes, apenas um
é licenciado em Química, já os demais em outras áreas de ensino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente, em relação ao ensino, o termo cotidiano tem se caracterizado por ser um
estudo de situações corriqueiras ligadas à realidade das pessoas. A função do ensino, nessa
perspectiva, pode ser caracterizada como uma abordagem do cotidiano como sendo um ensino
de conteúdos relacionados a fenômenos e fatos do dia a dia com vista à aprendizagem de
conceitos (DELIZOICOV et al., 2002, SANTOS e MORTIMER, 1999b).
Sendo assim, em nossos estudos, o professor “A” afirmou que considera uma aula
interessante desde que possua temas do cotidiano e que seja trabalhada de maneira
interdisciplinar, inserindo curiosidades do dia a dia que estejam vinculados a temática da aula,
permitindo assim, a interação da turma diante das atividades a serem desenvolvidas. Segundo o
mesmo, sua maior dificuldade, encontra‐se no excesso de conteúdos com forte apelo ao
vestibular que ainda é muito conteudista e que deve ser trabalhado em sala.
De acordo com Schwahn e Oaigen (2008, p. 152), para o aluno do Ensino Fundamental e
Médio, o aprender Química deveria estar relacionado a procedimentos e práticas experimentais,
o uso do Laboratório e a relação com o cotidiano.
Relacionado a este contexto, o professor “A” relatou que existe laboratório na escola em que
leciona, porém não utiliza devido à falta de insumos e a falta de tempo que ainda é um fator
importante e pela falta de espaço amplo, já que a maioria das turmas é acima de 40 alunos. Por
isso, suas aulas práticas são extremamente escassas devido aos fatores limitantes. Dessa
maneira, seus materiais didáticos são: Quadro, livros didáticos e ficha de exercícios. Percebe‐se,
portanto no relato do professor “A” que, na maioria das vezes, suas aulas tendem a ser voltadas
ao método tradicional por falta de ambiente adequado e, embora sabendo da importância da
contextualização do ensino, muitas vezes necessita descartar esta opção.
Já o professor “B”, afirmou que considera uma aula interessante desde que possua
recursos didáticos, suficientes para atingir o pleno processo de ensino‐aprendizagem. Disse

também que suas aulas são expositivas, dialogadas e que nas aulas práticas sempre tenta se
aproximar da realidade de vida dos educandos, e que mesmo não havendo laboratório, traz
experimentos simples que possam ser realizados na própria sala de aula com materiais de fácil
acesso.
Porém, sua maior dificuldade no decorrer da disciplina é a falta de conhecimentos prévios por
parte dos alunos, além da reduzida carga horária. Seus materiais didáticos são: Recipientes
plásticos, alguns reagentes simples como o ácido acético (vinagre), bicarbonato, etc. Usa o
quadro, livros didáticos e ficha de exercícios, ou seja, métodos de ensino construtivista, pois é
detentor das aulas práticas e teóricas. Percebe‐se que o professor “B” utiliza‐se de uma prática
pedagógica baseada em fatos do dia a dia para ensinar conteúdos científicos o que pode
caracterizar o cotidiano em um papel secundário, ou seja, o cotidiano serve como exemplificação
ou ilustração para ensinar conhecimentos. Jiménez Lizo et al. (2002) apontam que o estudo,
nessa perspectiva, utiliza os fenômenos cotidianos nas aulas como exemplos imersos em meio
aos conhecimentos científicos teóricos numa tentativa de torna‐lhes mais compreensíveis.
O professor “C”, afirma que considera uma aula interessante desde que possua recursos
didáticos e ficha de exercícios como um desafio para os discentes, suas aulas são dialogadas e as
práticas não são realizadas devido à escola não possuir laboratório. Relatou que sua maior
dificuldade é pelo excesso de conteúdo e pela falta de tempo. Seus materiais didáticos são: Ficha
de exercícios, livros didáticos e quadro.
Diante do exposto, e a partir do questionário entregue aos três docentes, identificamos
quais eram as maiores dificuldades encontradas por estes em sala de aula e quais os materiais e
métodos que utilizam enquanto lecionam. Claramente observamos que os maiores problemas
residem na falta de recursos para os laboratórios.
Todavia, não podemos nos limitar só com a teoria dos conteúdos, mas sempre relacioná‐la com a
prática, pois segundo Macêdo et al., (2010, p. 2) os experimentos facilitam a compreensão da
natureza, da ciência e dos seus conceitos, auxiliam no desenvolvimento de atitudes científicas e
no diagnóstico de concepções não científicas.
Segundo os professores, os alunos têm curiosidade em aprender sobre Química, porém na
maioria das vezes acabam desinteressando‐se, quando leva em consideração a realidade com
que são ministradas as aulas, sem o uso “permanente” das práticas. Tendo em vista que, os
docentes tentam relacionar ao máximo os conteúdos aos temas do cotidiano mesmo diante das
dificuldades encontradas, estes sempre que possível realizam aulas práticas. Além dessa
limitação nas escolas, ainda encontramos, diante das falas dos professores, a dificuldade de
ministrar as aulas de Química devido à grande quantidade de conteúdo para um tempo
pedagógico mínimo, onde no máximo, são destinadas de duas a três aulas por semana para essa
disciplina, mesmo sendo tão importante para a formação de um aluno cidadão, ou seja, uma
formação para a vida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, foi observado que a maior dificuldade dos professores investigados, está
relacionada às questões estruturais, pois as escolas não têm laboratórios, e quando possuem,
não apresentam os materiais necessários para as práticas. Assim, o grande vilão, segundo os
professores, seria a falta de recursos no ambiente escolar. É importante destacar, no entanto,
que mesmo com essas lacunas, é possível realizar atividades nas salas de aula, utilizando‐se
materiais de baixo custo, que não exigem o uso de laboratórios sofisticados, como apontam
diversas pesquisas da área. Portanto, pode‐se perceber como é importante a reflexão da parte
dos professores acerca do seu papel enquanto educador, afim de que se envolvam mais com as
questões institucionais, e assim auxiliar na garantia de uma escola mais funcional, e que
responda às necessidades do seu plano de ensino.
Durante a pesquisa, observou‐se ainda, que pelo fato dos professores possuírem recursos
limitados como quadro, livros didáticos e giz, limitam‐se também às aulas expositivas e à
transmissão de conteúdos por meio das práticas. Assim, ficam restritos durante o preparo dos
alunos para o vestibular, mesmo que estejam cientes de que a função da escola é formar
cidadãos de uma forma mais ampla, um cidadão preparado não apenas para o mercado de
trabalho, mas para a vida. Então, observa‐se o nítido descaso com a educação, pelo fato de
existirem laboratórios nas escolas, mas que não funcionam corretamente, devido a falta de
materiais, e isto é muito grave. Contudo, faz‐se necessário, que o ensino da Química resgate a
sua natureza experimental, adequando às escolas com as condições estruturais necessárias para
a sua vivência, pois assim seus alunos terão oportunidade de aprenderem os conteúdos
primordiais para uma formação mais ampla nessa área do conhecimento.

AGRADECIMENTOS
Primeiramente agradeço a Deus, assim como aos participantes do estudo, ao Grupo de Estudos e
Pesquisas em Ensino de Ciências – GEPEC, o qual sou integrante, a minha orientadora Kilma
Viana, a minha co‐orientadora Olisangele, a minha amiga Manuela Silva, Enaianny Ribeiro, Maria
Tatiana e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco ‐ Campus Vitória
de Santo Antão pelo suporte para a realização da presente pesquisa.

REFERÊNCIAS
1. BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCNs + Ensino
Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC, SEMTEC, 2002.
2. CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 7° d. São Paulo: Cortez, 2005.

3. DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A e PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: Fundamentos e
Métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
4. GURGEL, Célia Margutti A. O que é um ensino de qualidade? Reflexões de correntes do
subprograma
educação
para
a
ciência
no
Brasil.
Disponível
em:
<http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/iienpec/Dados/trabalhos/A05.pdf> Acesso em: 12
agos. 2013.
5. MACÊDO, G. M. E.; OLIVEIRA,M. P. de.; SILVA, A. L.; LIMA, R. de M.A Utilização do
laboratório no ensino de química: facilitador do ensino – aprendizagem na Escola Estadual
Professor Edgar Tito em Teresina, Piauí. In: Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e
Inovação, 5., 2010, Maceió. Anais... Alagoas: IFAL, 2010. Disponível em:
<http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/1430/492>
Acesso em: 7 out. 2014.

6. SCHWAHN, Maria Cristina Aguirre; OAIGEN, Edson Roberto. O uso do laboratório de
ensino de Química como ferramenta: investigando as concepções de licenciandos em Química
sobre o Predizer, Observar, Explicar (POE). Acta Scientiae, Canoas, v. 10, n. 2, p. 151-169.
Jul./dez.
2008.
Disponível
em:
<http://www.ead.unb.br/aprender2013/pluginfile.php/5041/mod_resource/content/1/O%20uso
%20do%20laborat%C3%B3rio%20de%20ensino%20de%20Qu%C3%ADmica%20como%20f
erramenta%20investigando%20as%20concep%C3%A7%C3%B5es%20de%20licenciandos%20em%20
Qu%C3%ADmica%20sobre%20o%20Predizer,%20Observar,%20Explicar.pdf> Acesso em: 7
out. 2014.
7. SOUZA, João Francisco de. Prática pedagógica e formação de professores. Organizadores:
José batista Neto e Eliete Santiago. – Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009.

A VOZ DO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: IMPLICAÇÕES PARA O
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RESUMO
A educação profissional de pessoas com necessidades
educacionais especiais vem sendo crescentemente
debatida no Brasil como perspectiva para a inclusão
social dessa população. A legislação brasileira já garante
seu acesso nas instituições de ensino, entretanto
precisa‐se assegurar também a permanência. Este
estudo, portanto, apresenta‐se como instrumento que
pretende colaborar com a continuidade do educando na
escola. Adotando como objeto de estudo os alunos que
estão cursando o ensino médio integrado, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
que foram declarados pela Instituição com necessidades

educacionais especiais. Objetiva compreender como
essa clientela percebe as práticas educativas a ela
direcionadas. Vale salientar que a seleção dos sujeitos e
da instituição se deu pela importância dos Institutos
Federais no contexto educacional e pela urgência de
uma educação profissional inclusiva, no âmbito da
educação especial. A partir de uma pesquisa qualitativa
se pretendeu dar voz ao público‐alvo. A presente
investigação revelou que os alunos consideram que a
instituição possui práticas que ainda se mostram
tímidas, porém revelam ações que contribuem e
atendem suas demandas.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação profissional, inclusão, aluno com necessidades educacionais especiais

THE VOICE OF THE STUDENT WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: IMPLICATIONS FOR
PROFESSIONAL EDUCATION
ABSTRACT
The professional education of people with special
educational needs has been increasingly debated in
Brazil as a perspective for social inclusion of this
population. Brazilian law already guarantees their access
in institutions, however needed also ensure the
permanence. This study, therefore, is presented as an
instrument that aims to collaborate with the continuity
of the student at school. Adopts how object as students
who are studying in integrated high school, at the
Federal Institute of Education, Science and Technology
of Amapá which were declared by the Institution with

special educational needs. Objective at understanding
how this clientele realize educational practices directed
to it. It is important to emphasize that the selection of
subjects and the institution was due importance Federal
Institutes of the educational context and urgency of an
inclusive professional education in the context of special
education. From a qualitative research is proposed to
give voice to the target public. The present research
revealed that students consider that the educational
institution has on practices that still show shy, however
show actions that contribute and meet their demands.

KEY‐WORDS: professional education, inclusion, students with special educational needs
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A VOZ DO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: IMPLICAÇÕES PARA O
ENSINO PROFISSIONAL
Introdução
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) atua no estado
desde 2008, é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multi
Campi, que tem como missão institucional “Oferecer de forma gratuita ensino, pesquisa e
extensão no âmbito da educação profissional superior e pós‐graduação, preparando pessoas para
o trabalho e para o exercício da cidadania” (IFAP, 2012). Presente no território amapaense por
meio dos campi Macapá e Laranjal do Jari. Por sua vez, este trabalho restringe sua investigação
ao câmpus Macapá, ao ensino médio, na modalidade integrada.
Essa forma de Educação Profissional Técnica de Nível Médio tem a habilitação profissional
ocorrendo simultaneamente ao Ensino Médio, na mesma instituição e com matrícula única. A
carga horária é aumentada com o intuito de cumprir os objetivos determinados pelo Ensino
Médio assim como para a formação de profissões técnicas.
O IFAP fundamentado na Resolução CNE/CEB Nº 04/99 (BRASIL, 1999) demostra em seu
Plano de Desenvolvimento Institucional a sua preocupação em oferecer aos cidadãos um ensino
profissional técnico em nível médio, com a garantia do direito ao permanente desenvolvimento
de aptidões não somente para a vida produtiva, mas também para a social.
Fica, então, evidente a inquietação do instituto amapaense não só com a educação de
profissionais para o mundo do trabalho, mas também para os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, por isso contemplou na produção do seu
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)I um item que evidencia a relevância de se construir
um ensino inclusivo, o qual é levado em consideração a visão de escola inclusiva, promovendo
educação, principalmente a profissional, de forma acessível, independente de sua deficiência
(social, intelectual ou física) (IFAP, 2012), característica que afasta o ensino profissional técnico
de nível médio de um modelo essencialmente taylorista‐fordista. (ARANHA, 2003)
A Declaração de Salamanca (1994) entende que todos podem participar do processo de
ensino‐aprendizagem de maneira inclusiva1, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em
seu artigo 58, entende que os alunos com necessidades especiais devem preferencialmente ser
atendidos no ensino regular, fato que acontece na instituição de ensino pesquisada.
Essas recomendações evidenciam a relevância de uma prática pedagógica inclusiva que vê
no aluno seu objeto de estudo e cliente de suas ações. A fim de produzir uma pedagogia que
enxergue as necessidades de seu aluno. É relevante a existência de uma escola que não tema
realizar seu planejamento alicerçado nas diferenças.
Para essa eficiência no planejar é fundamental entender que a inclusão é mais do que ter
rampas e banheiros adaptados. A educação inclusiva visa refletir acerca da escola, tentando fazer
emergir uma escola que contemple a heterogeneidade, que entenda que os educandos são
pessoas únicas, por isso se faz necessário uma instituição de ensino que permita o aprendizado
de todos Mantoan (2013). A essência da construção humana está em ser diferente de seus pares,

1

Definição segundo Mantoan: Inclusão é estar com o outro, é interagir com o outro.
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logo os setores que compõem e constroem o ensino devem reconhecer e valorizar as diferenças
para fazer valer o direito à educação para todos.
Observa‐se que a educação no Brasil vem buscando estratégias de acessibilidade e
permanência de pessoas com necessidades educacionais especiais (PNE). No IFAP esse público
ingressa por intermédio de exame seletivo no ensino médio profissional. Embora já estejam
matriculados na rede federal o número ainda é pouco expressivo (ANJOS, 2006)
Mesmo que, conforme Resolução CNE Nº2/01 (BRASIL, 2001), seja garantido por lei que a
rede de educação profissional deva possibilitar o acesso e a permanência do aluno com
deficiência ou com necessidade específica por meio da adequação do espaço físico, do
mobiliário, dos equipamentos utilizados nos laboratórios e da linguagem, além de promover
flexibilização do currículo, a capacitação de recursos humanos e o encaminhamento para o
trabalho, as matrículas se concentram em maior número no ensino médio regular não no ensino
médio profissionalizante.
Assim, na busca de contribuir para permanência desses educandos, fez‐se necessário
destacar o que falam esses sujeitos sobre a educação que lhes é ofertada. É fundamental escutá‐
los para entender mais sobre o ensino inclusivo que se acredita está fazendo. A partir de
reflexões alicerçadas na voz desse aluno, com base na Declaração de Salamanca (1994), Brasil
(1996) e Brasil (2010) é que se justifica a construção desse estudo, inédito nessa instituição de
ensino.
O trabalho está dividido da seguinte forma: além desta seção introdutória, este trabalho é
composto da seção 2, Materiais e Métodos, que descreve o material utilizado, o método de
condução desse trabalho e ainda o lugar e o público investigado; na seção 3, Resultados e
Discussão, estão expostas as análises dos formulários a partir de figuras oriundas das repostas
dos alunos respondentes; na seção 4, Conclusão, expõem‐se as implicações e consequências
desse estudo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esse estudo tem como objetivo compreender como as pessoas com necessidades
educacionais especiais matriculadas no ensino médio integrado percebem as práticas educativas
a elas direcionadas. Vale destacar que o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE) faz a avaliação e o reconhecimento das pessoas consideradas
com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2010a). É importante salientar que a seleção
dos sujeitos e da instituição se deu pela importância dos Institutos Federais no contexto
educacional brasileiro, pela urgência de uma educação profissional inclusiva, no âmbito da
educação especial e pela carência de pesquisas que oportuniza a escuta desse aluno.
Decidiu‐se pela pesquisa qualitativa, visto que esta se ocupa, segundo Minayo (2012), do
trabalho com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e
das atitudes. Fenômenos pertencentes ao universo humano, que se constitui objeto desta
pesquisa.
Foi realizada observação direta extensiva (MARCONI, 2011), por intermédio do uso de
formulário (roteiro de perguntas enunciadas pelo pesquisador e preenchidas por ele com as
respostas do pesquisado), que se fundamentou na Declaração de Salamanca (1994), Brasil (1996)
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e Brasil (2010). Os encontros foram marcados com antecipação e realizados com a população de
alunos que essa pesquisa focaliza: três discentes com Altas Habilidades e Superdotação (AH/SD),
dois com Deficiência Física (DF) e um com Transtorno de Asperger (TGD) (DSM‐IV‐TR™, 2002).
O formulário (ver Tabela 1) produzido foi dividido em quatro categorias, referendadas na
Declaração de Salamanca (1994): Política e Organização, com questões que visam avaliar as
estratégias institucionais de igualdade de aprendizado; Fatores Escolares privilegiou perguntas
com o intuito de verificar as práticas educacionais; Formação Docente buscou compreender as
atividades docentes; e Participações Comunitárias objetivou apreciar as ações comunitárias
praticadas pela comunidade escolar e pela sociedade. O investigado teve a sua disposição quatro
opções de respostas: nada satisfatório (NS), pouco satisfatório (PS), satisfatório (S) e muito
satisfatório (MS). O preenchimento dos formulários padrão foi realizado junto ao pesquisador a
fim de sanar qualquer dúvida referente às questões abordadas, resguardando o anonimato do
aluno com o intuito de não expor sua imagem (GIL, 2008).
Solicitou‐se aos alunos que respondessem o formulário, assinalando dentre as quatro
alternativas oferecidas, aquela que melhor correspondesse à sua percepção sobre o tema
investigado. Posteriormente, realizou‐se a tabulação dos dados, efetivada por meio de planilha
eletrônica. Na análise e interpretação do material coletado fez‐se a descrição das respostas dadas
e suas avaliações (GIL, 2008).
Tabela 1 ‐ Questionário utilizado com os entrevistados.
1. Política e organização
1.1
Existe a acessibilidade arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos do IFAP?
1.2
Existem, no IFAP, políticas que promovam o exercício à inclusão, a participação e o
combate à exclusão, promovendo a dignidade e o desfrute do exercício dos direitos
humanos?
1.3
O IFAP busca estratégias que promovam sua autonomia na construção do seu
conhecimento?
1.4
Você sente que a gestão do IFAP trabalha a favor da viabilização da inclusão escolar?
2. Fatores Escolares
2.1
O IFAP reconhece e satisfaz suas necessidades diversas, adaptando‐se ao seu estilo e
ritmo de aprendizagem?
2.2
Você recebe serviços, quando necessário, de apoio especializado para atender suas
peculiaridades?
2.3
A biblioteca, o auditório e os laboratórios, disponíveis no IFAP, são facilitadores para
um trabalho educativo de qualidade?
2.4
Existe a preparação e execução de projetos, palestras, seminários sobre ensino
médio integrado na perspectiva da educação inclusiva, a fim de desenvolver e apoiar
a formação profissional e pessoal de servidores, alunos e demais pessoas.
3. Formação docente
3.1
Seus professores possuem habilidades mínimas para trabalhar com suas
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3.2

3.3
3.4

especificidades?
Você acredita que seus professores estão capacitados para a sua orientação no que
se refere à construção do conhecimento acadêmico e profissional proposto pelo
ensino médio integrado?
Seus professores oportunizam a reflexão do tema inclusão?
O professor utiliza recursos que você acredita serem necessários para o seu
aprendizado?

4. Participações comunitárias
4.1
Sua educação é uma tarefa compartilhada por seus pais?
4.2
Há contribuição de voluntários e organizações não governamentais que buscam
contribuir com o seu ensino, desenvolvido no IFAP?
4.3
Você sente que o ensino fornecido está lhe preparando para o ingresso no mercado
de trabalho?
4.4
Você já foi alvo de preconceito pela comunidade escolar?
Fonte: Criado pelos próprios autores com dados extraídos do formulário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises apresentadas a seguir revelam a fala dos alunos com necessidades
educacionais especiais matriculados no ensino médio integrado sobre as quatro categorias já
elencadas na Tabela 1.

Número de ocrrências

Política e Organização
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1.1
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33%
21%
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Satisfatório
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Satisfatório
2

1.2
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3
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2

3

1

Categorias utilizada

Figura 1 – Número de ocorrências na categoria Política e Organização
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Segundo Brasil (2010) os Institutos Federais demonstram uma educação profissional que
caminha junto ou em direção às políticas de inclusão. Dessa forma podem significar uma nova
maneira de fazer educação, democratizando o conhecimento, além de concretizar as políticas
educacionais em diferentes modalidades de ensino.
Na categoria Política e Organização, houve uma superação dos alunos que consideram a
alternativa pouco satisfatório em detrimento dos respondentes que acreditam ser satisfatório
(33%), no entanto esse número somado as respostas daqueles que responderam a opção muito
satisfatório superaram o primeiro dado, totalizando 54% (ver Figura 1).

Número de ocorrências
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1
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1

2.3
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Figura 2 – Número de ocorrências na categoria Fatores Escolares
A inclusão tem como princípio a educação para todos. Para isso se faz necessário a
idealização, a construção e a implementação de novas propostas educacionais que contemplem
as diferenças dos alunos (MANTOAN, 2010).
No ensino profissional técnico de nível médio a concepção é a mesma para se incluir
deve‐se excluir o tratamento homogeneizador. Nesse aspecto, Fatores Escolares (ver Figura 2), a
maioria do público‐alvo respondeu estar satisfeito (33,33 %) ou muito satisfeito (33,33) relação
às práticas adotadas pelo IFAP, por outro lado 29,1% afirmou estar pouco satisfeitos com as
ações
promovidas
por
essa
instituição
de
ensino.
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Número de ocorrências
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Figura 3 – Número de ocorrências na categoria Formação Docente
Para Rehem (2009) o docente do ensino profissionalizante deve estar ciente da
necessidade de dominar as competências do ensinar, alicerçado nas diretrizes que movem os
jovens ou adultos na busca pelo conhecimento. Deve tomar ciência e levar para sua atividade
profissional a concepção de que as pessoas aprendem de maneira e em tempos diferentes.
Assim, torna‐se possível encaminhar o discente desse nicho educacional para um aprendizado
contínuo.
É importante compreender que à profissão do professor da educação técnica, no âmbito
da educação inclusiva, cabem especificidades e características que lhe propiciem autenticidade.
Para a sua formação exige‐se, então, um investimento que é muito superior aos ganhos oriundos
da docência (REHEM, 2009). Considera‐se, portanto, um grande desafio para esse professor a sua
atuação nesse nicho.
A partir dos dados apresentados na Figura 3, observa‐se na fala dos alunos respondentes
que embora seja uma problemática da educação brasileira o tema formação docente (REHEM,
2009), 58% dos investigados responderam sentirem‐se satisfeitos ou muito satisfeitos em relação
a essa competência em comparação com aqueles que responderam ser pouco satisfatória (38%).
Na questão 3.3, vê‐se que um aluno considerou nada satisfatório, aparentemente um número
baixo, porém não menos importante, visto que os participantes da pesquisa responderam
baseados nas suas necessidades.
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Participações Comunitárias
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Figura 4 – Número de ocorrências na categoria Participações Comunitárias
A Declaração de Salamanca (1994) destaca a relevância da participação da comunidade na
educação, logo o compartilhar das responsabilidades da escola traria benefícios significativos
para o desenvolvimento das transformações que se espera no ambiente educacional. Por essa
razão o envolvimento da participação da comunidade deveria ser enfatizado.
Com base nos dados obtidos na Figura 4, percebe‐se que no IFAP essa categoria é
satisfatória (20,83%) ou muito satisfatória (41,67%) ao contrário daqueles que declararam nada
satisfatório ou pouco satisfatório (37,5%).
CONCLUSÃO
A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino profissional é
uma questão de direito que já versa a legislação brasileira (BRASIL, 1996), entretanto para isso é
crucial que transformações sejam efetivadas dentro da escola e da sociedade. Para esse fim se
faz pertinente que se discuta e se reflita acerca da igualdade social e do respeito às diferenças,
bem como da cidadania e da democracia.
Em decorrência disso é que se quis oferecer um espaço de fala aos alunos com
necessidades educacionais especiais o que promoveu aprendizado e conhecimento sobre a
realização das práticas educativas propostas pelo IFAP. Segundo Paulo Freire (2013) é escutando
que se aprende a falar com os alunos, habilidade que muitas escolas não possuem, incorrendo no
risco de fracassar, mesmo repleta de boas intenções.
A escuta proporcionou compreender a avaliação que os indivíduos investigados fazem do
ensino que lhes é dedicado. Viu‐se que os alunos, embora estudem em uma instituição
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relativamente nova, consideram as práticas educativas desenvolvidas satisfatórias ou muito
satisfatórias nas categorias Fatores Escolares e Participações Comunitárias, por sua vez nas
categorias Política e Organização e Formação Docente a opção pouco satisfatório foi mais
recorrente, entretanto se somadas às respostas satisfatórias e muito satisfatórias obter‐se‐á uma
porcentagem maior.
Diante dos dados apresentados é possível verificar as necessidades e carências dessa
clientela, que deseja concluir essa etapa do ensino para desenvolver uma atividade profissional.
Para Anjos (2006) pensa‐se que o acesso à profissionalização, dentro do contexto da inclusão,
denota uma oportunidade para que esses indivíduos possam estudar aprender, desenvolver
competências para quando estiverem no universo do trabalho, consigam exercer com êxito sua
cidadania.
Verificou‐se também que o IFAP possui, segundo os investigados, limites e
potencialidades. No que se referem as suas limitações não se percebeu estar diante de uma
instituição que não deseja a inclusão, portanto embora seja um desafio, nota‐se além da
matrícula desse aluno, iniciativas para uma permanência exitosa, quanto às suas potencialidades
não é possível descrevê‐las ou enumerá‐las, pois isso dependerá de toda a comunidade escolar.
Após este percurso, estudando o que falam os investigados sobre o ensino que
experenciam, possibilitou‐se o pensar sobre as ações, prioridades e planos para o futuro desse
instituto. Compreendeu‐se, também, que o caminho a ser percorrido ainda está começando.
Assim, vislumbra‐se um estudo maior que envolva as outras modalidades de ensino que dispõe o
IFAP.
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O PERFIL SOCIOÉTNICORRACIAL DOS
INGRESSANTES DE 2009 NO IFPA/CAMPUS BELÉM
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o perfil sócio-étnico-racial dos discentes ingressos nos cursos
superiores do IFPA-Campus Belém, em 2010, a fim de contribuir para discussões sobre
implementação de medidas de ações afirmativas que garantam e ampliem o acesso de negros (as)
na instituição. Os dados da pesquisa indicaram que a maioria
dos alunos se autodeclarou
negra (pretos + pardos), mas o que chamou a atenção foi a elevada concentração de alunos pardos e
o distanciamento do percentual destes dos demais mais segmentos raciais, principalmente do
segmento dos pretos. Identificou-se a existência de um elemento complicador para a análise: “pardo”
e “preto” pertencem a mesma categoria denominada pelo movimento negro como “negro”. Nessa
direção, os negros são a maioria no IFPA-Campus Belém, opondo-se a minha percepção inicial de
que os brancos estariam mais presentes no Ensino Superior desta instituição. Constatou-se a
desvantagem dos pretos em relação aos brancos e também a influência de variáveis como cor, renda
familiar, tipo de escola que estudou a Educação Básica na determinação do acesso dos alunos aos
cursos mais concorridos.
PALAVRAS-CHAVE: racismo, acesso, negros no ensino superior.
THE SOCIOETNICORACIAL PROFILE OF ENTRANTS AT THE 2009 IFPA/BELÉM CAMPUS
ABSTRACT
This study sought to understand and analyze the social and ethno-racial and students in higher
educational institutions tickets the IFPA in 2009 in order to contribute to discussions on the
implementation of affirmative action measures in Institution. It initial assumption was the hypothesis
that the higher education of the IFPA (black + brown) were underrepresented. The questionnaires was
based on the identification of individuals according to color the IBGE and the self-declaration, before it
obtained the information from the IFPA blacks are not the minority. However, there was the
disadvantage of blacks relative to whites. This distance is greater considering only the blacks. It was
also noted that access to family background and schools of origin are significant in determining access
to most popular courses.
Key-words: racism; access and retention; blacks in higher education.
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INTRODUÇÃO
Este estudo buscou analisar o perfil sócioétnicorracial dos discentes
ingressos em 2009 nos cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará‐ ‐ IFPA‐ Campus Belém, tendo em vista contribuir para discussões sobre a
implementação de medidas de ações afirmativas que garantam e ampliem o acesso e
permanência de negros (as) no IFPA‐Campus Belém.
Na condição de docente do IFPA‐Campus Belém, pressupus que, nos cursos
superiores, houvesse mais alunos brancos do que negros e interessei‐me em conhecer os
motivos Ao ponderar o objetivo da criação do IFPA, que é o de atender aos mais
desfavorecidos , e os dados estatísticos de Rocha (2006), que no Processo Seletivo de 2006,
dos aprovados, 34%, declararam‐se brancos; 30%, de outras raças; 20%, negros; 10%,
amarelos; 4%, indígenas e 2% optaram por não responder ao questionamento. Eram
indicativos muito relevantes da desigualdade no acesso ao Ensino Superior no IFPA‐Campus
Belém, e de acordo com o principio da inclusão, já em 1909, o Decreto 7.566, de 23/09/1909
– que criava nas capitais da Republica as Escolas Aprendizes Artífices – e Presidente da
República dos Estados Unidos do Brasil, em execução da Lei 1.606, de 29/12/1906,
consideravam que:
[...] o aumento constante da população das cidades exige que se facilite as classes
proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela
existência; que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, com o
faze‐los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola
do vício, do crime, que é um dos primeiros deveres do Governo da República
formar cidadãos úteis á Nação (BASTOS, 1988, p.3).

Ora, se a instituição tem em sua gênese a preocupação com a inclusão de
pessoas desfavorecidas, os dados da pesquisa de Rocha (2005) contrariavam a expectativa.
Neste contexto, inferi que há desproporcionalidade entre negros e brancos no nível de
educação superior do IFPA‐Campus Belém e perguntou‐se: Qual o perfil sócio‐étnico‐racial
dos alunos que ingressam nos cursos superiores do IFPA‐Campus Belém?
Deriva dessa pergunta a questão:
‐ identificar em quais cursos superiores da instituição, considerando as categorias de alta,
média e baixa concorrência do ano de 2009, estão acessando negros e negras.
Ainda, considerando que o Brasil é um país que nasceu colônia, adiou a
abolição da escravatura por muitos anos e, por mais tempo ainda, teve sua estrutura
educacional pautada na visão dicotômica do ensino acadêmico. De um lado, o superior
indicado para as elites e, de outro, o ensino profissionalizante direcionado para os menos
favorecidos, cuja formação se destina a venda da força de trabalho, para Manfredi (2002),
isso organiza uma lógica hierarquizada e excludente de determinados saberes
estigmatizados, classificados como saberes desqualificados e das quais derivam profissões
compreendidas como mais desqualificas, desprivilegiadas na sociedade.
1. ELEMENTOS PARA COMPREENDER O RACISMO NO BRASIL
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No Brasil, a questão racial parece um desafio do presente, mas é algo que
existe desde o século XVI, “o racismo contra os negros no Brasil tem sido praticado desde o
primeiro momento da chegada forçada destes seres humanos ao país” (SANTOS, 2005, p.13).
O racismo é um elemento constitutivo da sociedade brasileira que, embora disfarçado pelo
mito da democracia racial, na crença de uma convivência cordial e harmoniosa entre as
raças/etnias que compõem esta sociedade, aliada ao imaginário da inferioridade do negro,
consolidou um quadro de desigualdade racial no país. Esse quadro tornou‐se mais visível a
partir de 2001, com a Conferência Internacional de Durban, na África do Sul, pois o
momento em que a delegação brasileira apresentou dados e uma análise do racismo no
Brasil, além de levar a proposta de inserção de cotas para negros nos processos de seleção
para o Ensino Superior.
Para além da questão do reconhecimento do racismo, o debate se
intensifica quando se pensa o uso do termo/conceito raça. Baseado nos argumentos de
Amaral (2002,p. 86), percebe‐se que os estudos sobre raça no Brasil, desenvolvidos a partir
de 1990, pretendiam entender não só o “funcionamento” do racismo, mas também como a
sociedade brasileira percebia a questão racial, uma vez que, biologicamente, existe apenas a
raça humana. Todavia, nas relações entre pessoas no Brasil, é possível observar, a partir do
pressuposto da existência de raça, a identificação entre elas, ou seja, as características
fenotípicas definiram se uma pessoa pertence a este ou aquele grupo, assumindo, assim, a
crença na raça como uma forma de identificar como grupo social.
Então, entra em foco a pergunta: quem seria negro no Brasil? A resposta
pode ser derivada de observações ambíguas provocando, inclusive, a emergência de
afirmações que não reconheçam a existência do racismo. Outros defendem que o racismo
seja uma realidade. Porém, pondera que o debate público da questão poderia gerar uma
luta social, sendo, portanto, mais adequado silenciar‐se e compreender esse fenômeno
como elemento constitutivo da natureza humana.
2. A PESQUISA NO IFPA/CAMPUS BELÉM
Esta investigação foi realizada no IFPA‐Campus Belém, que tem um total de
996 alunos no ensino superior, mas teve como sujeito de pesquisa discente dos cursos
superiores, ingressantes em 2009. Foram ofertados 13 cursos e, no vestibular foram
aprovados 435 candidatos, dentre eles, 299 responderam ao questionário e são os que tem
frequência nos cursos.
Esses alunos ingressantes em 13 cursos que foram classificados por mim
como de alta, média e baixa concorrência, obedecendo ao seguinte critério: os cursos de alta
concorrência são os que tiveram acima de 29 candidatos por vaga, média concorrência, os
cursos que tiveram de 11 a 20 candidatos por vaga, baixa concorrência, os de 0 a 10
candidatos por vaga.
QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO EM ALTA, MÉDIA E BAIXA CONCORRÊNCIA

Alta Concorrência
Acima de 20 candidatos

Tecnologia em Análise de Sistemas de Informação

33,48

Licenciatura Plena em Biologia

23,33
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por vaga

Engenharia de Controle e Automação

23,53

Tecnologia em Gestão Pública

26,00

Engenharia de Materiais

20,70

Licenciatura Plena em Geografia

13,75

Licenciatura Plena em Letras

12,33

Média Concorrência

Licenciatura Plena em Pedagogia

13,45

De 11 a 20 candidatos
por vaga

Licenciatura Plena em Química

11,28

Tecnologia em Saneamento Ambiental

17,90

Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações

12,50

Baixa Concorrência
De 0 a 10 candidatos
por vaga

Licenciatura Plena em Física

9,28

Licenciatura Plena em Matemática

9,23

A pesquisa teve como objeto de estudo o acesso de negros no Ensino
Superior no IFPA‐Campus Belém. Foi desenvolvida na dimensão bibliográfica –
fundamentada na literatura de pesquisadores da temática racial, descritiva e explicativa,
com tratamento quantitativo‐qualitativo dos dados coletados.
No prisma descritivo, pretendi identificar o perfil sócio‐étnico‐racial dos
discentes dos cursos superiores do IFPA‐Campus Belém, ingressantes em 2009, a partir das
respostas de um questionário de múltipla escolha e perguntas fechadas.
A dimensão explicativa aprofundou a análise das respostas dos
questionários especificamente as que evidenciaram o perfil do discente dos cursos
superiores do IFPA‐Campus Belém.
Os dados foram analisados a partir das categorias Racismo e Acesso de
negros (as) no Ensino Superior com foco em dados quantitativos e qualitativos, que
objetivaram construir e analisar o perfil sócio‐étnico‐racial dos discentes ingressos em 2009,
nos cursos superiores do IFPA‐Campus Belém.
O perfil delineado é apresentado com base num recorte de cor, renda
familiar, escola que estudou a educação básica. É importante frisar que os dados do
questionário relativos ao quesito cor (OSÓRIO, 2003), foram obtidos com base em auto‐
atribuíção, mediante as alternativas de classificação do IBGE. Os pretos e pardos foram
agregados na categoria negros, conforme denominação utilizada pelo Movimento Negro.
2.1 ‐ DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Tabela 1 –Auto‐identificação
Cor

Percentual
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Amarelo

3,36

Branco

21,14

Indígena

0,34

Pardo

64,09

Preto

11,07

Outros

0,00

Total

100,00

Fonte direta: IFPA 2009

A Tabela 1 refere‐se à auto‐identificação cor/raça dos alunos ingressos no
Ensino Superior do IFPA, NO ANO DE 2009. Constata‐se que 64% dos alunos se autodeclaram
pardos: 21%, brancos; 11,07%, pretos, 3,36%, amarelos; e 0,34%, indígenas. Logo, o que
chama a atenção é a elevada concentração de alunos que se autodeclaram pardos, assim
como o distanciamento do percentual destes dos outros segmentos, especialmente o
segmento dos pretos.
Identifica‐se, assim, a existência de um elemento complicador para a
análise: “pardo e preto” pertencem à mesma categoria denominada pelo movimento negro
como “negro”. Nessa direção, o negro é a maioria no IFPA‐Campus Belém, ocorrendo o
oposto da minha percepção referenciada na justificativa deste estudo, de que os brancos
estariam mais presentes que os negros nos cursos superiores do IFPA‐Campus Belém. A
agregação (OSÁRIO, 2003), de pretos e pardos tem a vantagem de dissolver o problema
limítrofe entre os dois segmentos raciais. Porém acrescenta‐se um problema: o pardo ser a
fonte de toda ambiguidade, mais especificamente na fronteira entre o pardo e o branco.
Segundo os indicadores sociais de 2006, elaborados pelo IBGE, a região
metropolitana de Belém/PA possui 28% de brancos e 72% de negros e indígenas. É certo
que, no IFPA‐ Campus Belém, deve existir alunos que se ajustem ao critério pardo. Todavia,
em função da miscigenação, creio que seja preciso desenvolver, no IFPA‐Campus Belém,
uma pesquisa mais apurada sobre a condição do pardo, porque é também possível que,
dentre os que auto‐atribuiram como pardos, existam brancos, indígenas e até, amarelos.
Tabela 2 – Renda familiar
Renda Familiar em Salários Mínimos
Cor

Total
Até 1 S.M

1a3

4a6

7a9

acima de 9

Amarelo

0,00

1,01

1,35

0,00

1,01

3,37

Branco

0,67

4,71

10,44

1,68

3,37

20,88

Indígena

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,34

Pardo

3,37

26,26

25,25

5,72

3,37

63,97
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Preto

0,67

5,39

2,69

2,36

0,00

11,11

Total

4,71

37,71

39,73

9,76

7,74

100,00

Fonte direta: IFPA 2009

No que concerne à percepção salarial (Tabela 2), predomina a faixa salarial
de 4 a 6 salários (39,73%) entre os estudantes. Os negros (pretos + pardos) são maioria
(27,94%; os brancos tem 10,44% e os pretos, 2,69%. Na faixa até um salário mínimo (4,71%,
os negros tem maior participação (4,04%). Nessa faixa, os pretos (0,67% ) e brancos (0,67%)
tem igual participação. É interessante observar a diferença na faixa das famílias que ganham
mais de nove salários mínimos: do total de 7,74%, 3,37% são de brancos e 3,37% de pardos,
1,01% de amarelos, mas, no grupo, são 3,37% de amarelos; 20,88% de brancos; e 63,97% de
pardos. Isso quer dizer que, proporcionalmente, amarelos e brancos tem melhores
condições familiares econômicas.
TABELA 3 – Tipo de escola onde estudou a educação básica
Tipo de Escola Onde Estudou a Educação Básica
Cor

Maior parte
em escola
particular

Maior parte
em escola
pública

Todo em
escola
particular

Todo em
escola
pública

Total

Amarelo

0,68

0,68

0,68

1,35

3,38

Branco

4,05

3,72

7,77

5,74

21,28

Indígena

0,00

0,34

0,00

0,00

0,34

Pardo

6,42

14,19

15,88

27,36

63,85

Preto

1,01

1,69

3,04

5,41

11,15

12,16

20,61

27,36

39,86

100,00

Total
Fonte direta: IFPA 2009

A Tabela 3 mostra que 39,86% dos alunos cursaram a Educação Básica toda
em escola pública, o que demonstra um quadro coerente com as questões e dimensões
raciais do país, haja vista que o percentual de brancos que cursaram escola particular é
maior que o percentual dos que cursaram escola pública, e a relação se inverte no que diz
respeito à condição de pretos e pardos, pois, dentre eles, apenas metade cursou escola
particular.
Nesse universo, há uma maioria de pardos e pretos que realizou a maior
parte de seus estudos em escola pública. Se se considerar isso, ter‐se‐á uma parcela
significativa de negros que estudou em escola pública, ou seja, 65% deles, e, no grupo de
brancos ingressantes, a frequência em escola pública foi de 44% entre eles. Entre os
amarelos, observei uma distribuição regular entre eles, porém, com uma concentração
maior em escola pública.
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Já no caso dos indígenas, todos cursaram escolas públicas. A análise desse
grupo que se autodeclara indígenas também merece aproximação detalhada porque são de
famílias de baixa renda e que chegou a cursar escola pública.
Tabela 4 – Ação afirmativa para inclusão de afrodescendentes no ensino superior
Cor

Ação mais efetiva para
afrodescendentes ingressar no
ensino superior

Amarelo

Abrir mais vaga nas universidades
públicas

0.00

Melhorar a educação pública

Branco

Indígena

Pardo

Preto

Total

1.02

0.00

4.41

1.02

6.44

3.05

17.63

0.34

50.17

7.80

78.98

Melhorar a educação pública básica
reservar parte das vagas nas
universidades públicas para
afrodescendentes e
indiodescendentes

0.00

0.00

0.00

0.34

0.00

0.34

Melhorar a educação pública básica,
abrir mais vagas nas universidades
públicas e reservar mais vagas nas
instituições superiores particulares

0.00

0.00

0.00

2.03

0.00

2.03

Melhorar a educação pública e abrir
mais vagas nas universidades
públicas

0.34

2.03

0.00

2.37

1.36

6.10

Reservar mais vaga nas instituições
superiores particulares

0.00

0.00

0.00

1.02

0.00

1.02

Reservar parte das vagas nas
universidades públicas para
indiodescendentes

0.00

0.34

0.00

0.34

0.00

0.68

Reservar parte das vagas nas
universidades públicas para
afrodescendentes e
indiodescendentes

0.00

0.00

0.00

3.05

1.02

4.07

Todas

0.00

0.00

0.00

0.34

0.00

0.34

Total

3.39

21.02

0.34

64.07

11.19

100.00

Fonte direta: IFPA 2009

A proporção de posicionamento é similar em todos os grupos, à exceção
dos indígenas, pois é um grupo muito pequeno 0,34%. Em todos eles, cerca da metade é
contra a adoção de cotas. Aqui, talvez, exista um desconhecimento a respeito da condição
da população negra em geral em nosso país, porque, aqui, dentre os pobres, uma grande
parcela é negra. Desse modo, é bem possível que, na avaliação de muitos estudantes, muito
em função do discurso ideológico da igualdade, não se manifeste a percepção sobre a
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realidade da pobreza em nosso país. Para a população negra existe, então, a dupla
discriminação: por ser pobre e por ser preto.
As respostas dadas pelos alunos, de acordo com a Tabela 3, no que diz
respeito à forma de resolver os problemas de acesso ao nível superior, indicam que 78,98%
acreditam que, se houver melhoria da qualidade de ensino de Educação Básica na rede
pública, haverá condições de equacionar, ou seja, tornar mais justo e acesso. As outras
possíveis formas de contribuir para essa mudança, segundo as respostas coletadas, parecem
ter pouco impacto e concentram‐se na crença de que seja preciso ampliar o número de
vagas nas universidades públicas.
A reflexão sobre o impacto racial é até mesmo socioeconômico‐cultural
parece inexistente para a maioria dos grupos, mas salta aos olhos que a defesa da adoção do
sistema de cotas só ocorre entre pardos e pretos, mesmo que pequeno número. Há indícios,
então, de que nesse grupo exista a percepção sobre o impacto do racismo na determinação
do acesso e do tipo de aceso de alunos negros em cursos superiores.
Uma observação final é que o percentual dos alunos que defende a reserva
de vagas em universidades públicas (0,34%) é menor do que os que defendem a reserva de
vagas em universidades particulares (2.03%).
Para a maioria dos alunos, principalmente os pardos, a ação mais efetiva
paro ingresso de afrodescendentes no Ensino Superior (tabela 4) é o investimento na melhor
qualidade da Educação Básica pública, considerando que estes estudaram em escola pública.
Tabela 5 – Cor e curso dos alunos segundo as categorias de alta, média e baixa concorrência
Cor

Média

Concorrência

Alta

Curso

Amarel
o

Branco

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas de Informação

0,00

1,68

Licenciatura Plena em Biologia

0,00

Engenharia de Controle e
Automação

Total

Pard
o

Preto

0,00

3,02

0,67

5,37

3,36

0,00

2,01

1,01

6,38

0,00

3,02

0,00

1,68

1,34

6,04

Tecnologia em Gestão Pública

0,34

2,01

0,00

9,06

0,34

11,74

Engenharia de Materiais

0,67

0,67

0,00

3,36

0,00

4,70

Licenciatura Plena em Geografia

0,00

0,67

0,00

8,72

0,67

10,07

Licenciatura Plena em Letras

0,00

1,34

0,34

3,02

1,01

5,70

Licenciatura Plena em Pedagogia

0,34

1,68

0,00

7,05

1,01

10,07

Licenciatura Plena em Química

0,34

1,68

0,00

4,36

1,01

7,38

Indígena
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Baixa

Tecnologia em
Saneamento Ambiental

0,34

0,34

0,00

5,03

1,01

6,71

Tecnologia em Sistemas
de Telecomunicações

0,00

1,01

0,00

3,02

0,34

4,36

Licenciatura Plena em Física

1,01

2,35

0,00

6,04

1,01

10,40

Licenciatura Plena em Matemática

0,34

1,34

0,00

7,72

1,68

11,07

Total

3,36

21,14

0,34

64,09

11,07

100,00

Fonte direta: IFPA 2009

Percebe‐se que a maioria dos alunos dos cursos superiores do IFPA‐
Campus Belém, ingressos em 2009, concentra‐se nos cursos e média concorrência. Os
negros (pardos = pretos) tem participação mais expressiva que os demais segmentos raciais.
Nesta categoria, a participação dos pretos (5,05%) está abaixo da participação dos brancos,
que é de 6,72%.
Os cursos de Licenciatura em Geografia e Pedagogia tem a maior
participação dos estudantes e são os mais concorridos da categoria, ambos com 10,07%, e a
respectiva concorrência de 13,75 e 13,45 candidatos por vaga. Os negros (pretos + pardos)
em a maior participação nos referidos cursos. Já o binômio branco e preto tem igual
participação (0,67%).
O curso menos concorrido, Licenciatura em Química, tem a maior
participação dos negros (pardos + pretos). Observa‐se a participação dos indígenas somente
nesta categoria, e os brancos tem menor participação no curso e Tecnologia em Saneamento
Ambiental, enquanto os pretos tem menor participação no curso de Tecnologia em Sistema
de Telecomunicações.
O segundo lugar em participação dos alunos cabe à categoria “alta
concorrência” com destaque para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistema de Informação, que tem 33,80 candidatos por vaga. Os negros (pardos+ pretos) tem
participação maior que os demais segmentos raciais, mas os brancos tem maior participação
que os pretos no curso.
No curso de Engenharia de Materiais, o menos concorrido da categoria alta
concorrência, os pardos tem participação, porém os pretos estão ausentes. Observa‐se que,
na categoria de alta concorrência, os brancos tem maior participação do que os pretos.
No curso de Licenciatura Plena em Biologia, os brancos tem maior
participação que os demais segmentos raciais, ao passo, que os pretos tem maior
participação no curso de Engenharia de Controle e Automação, terceiro da concorrência, o
que contraria os estudos de Teixeira (2003) e Queiroz (2004), em que os pretos aparecem
mais presentes nos cursos de licenciatura, enquanto as Engenharias são consideradas cursos
de preferência dos brancos.
Nos cursos de baixa concorrência, Licenciaturas em, Física e Matemática,
os negros (pardos + pretos) tem participação mais expressiva que os demais contingentes. O
curso de Licenciatura em Matemática é o de menor concorrência da categoria, com apenas
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9,23 candidato/vaga, e os negros (pardos + pretos) tem a maior participação. Os pretos tem
participação menor que a dos brancos (1,68%) neste curso.
Percebe‐se, de modo geral, uma participação muito diferenciada entre os
segmentos raciais. Considerando o pertencimento racial, evidencia‐se que os negros (pardos
+ pretos) tem algumas vantagens em relação aos brancos, como, por exemplo, a
participação mais expressiva no curso e Tecnologia e Análises e Desenvolvimento de Sistema
e Informação, cuja concorrência é a mais acirrada da categoria de cursos de alta
concorrência. Na segunda categoria média concorrência, majoritária em participação dos
estudantes, os negros (pardos + pretos) tem maior participação nos cursos de Licenciatura
em Geografia e Pedagogia, os mais concorridos desta categoria. Ressalta‐se que o curso de
Tecnologia e Análises e Desenvolvimento de Sistema e Informação, pertencente a área de
Informática, é de maior concorrência candidato/vaga, enquanto os cursos de Licenciaturas
em Matemática e Física tem concorrência pouco elevada, devido às exigências maiores em
termos de conhecimentos matemáticos e de ciências extas, o que corrobora o estudo de
Queiroz (2004).
Assim, percebe‐se que os negros (pardos + pretos) são maioria em todas as
categorias de concorrência, mas em se tratando do binômio branco e preto, os pretos estão
sempre em desvantagem de participação em relação ao branco, o que demonstra a
existência do racismo educacional. Logo, infere‐se que as pessoas de pele mais escura tem
menor participação em todas as categorias de curso da instituição.
3. RESULTADOS
Os resultados da pesquisa evidenciaram uma grande representação dos
negros ingressantes em 2009, no ensino superior do IFPA‐Campus Belém. Nessa direção,
inviabiliza‐se a discussão para implementação de ações afirmativas que ampliem o acesso de
negros na instituição. Portanto, ressalta‐se que a contribuição desta pesquisa consistiu em
trazer elementos para a reflexão de como o conjunto de estudantes do IFPA‐Campus Belém
não é homogêneo, evidenciando‐se especificidades. Se, por um lado, foi possível perceber
que o número de negros (pardos + pretos) mostra‐se em vantagem em relação aos brancos,
foi possível também constatar que outras variáveis perseguem os pretos e os colocam em
situação de desvantagem em relação aos alunos brancos, para além do racismo presente na
sociedade brasileira, tais como: cor, renda familiar e tipo de escola onde estudou a Educação
Básica, inserção no mercado de trabalho e poder econômico.
CONCLUSÃO
Ao final da pesquisa, compreendí que realizar um estudo, partindo de
questões fechadas, dificultou uma análise mais consistente sobre a realidade do IFPA‐
Campus Belém, pois as respostas obtidas não foram suficientes para elucidar a todas as
informações/indagações que surgiram no decorrer da análise dos dados. Como não podia
deixar de ser, este estudo trouxe algumas respostas surpreendentes que abriu questão para
futura investigação: Que elementos direcionam a autoidentificação massiva de pardos no
Pará? A elucidação de tal pergunta pede um estudo histórico geográfico sobre a formação
racial do Pará e um estudo qualitativo com os alunos do IFPA‐Campus.
Considero haver desenvolvido um estudo preliminar sobre o tema no IFPA‐
Campus e acredito, também, quer sua importância reside no fato de agregar um pouco mais
de conhecimento sobre um tema ainda tão pouco explorado na instituição.
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Ressalta‐se, agora a resposta:
Qual o perfil sócioétnicorracial dos estudantes no Ensino Superior do
IFPA‐Campus Belém?
Os alunos que acessaram os cursos superiores do IFPA‐Campus Belém, em
2009, são negros (pardos + pretos), majoritariamente pardos. Estudaram a Educação Básica
em escola pública. São oriundos de famílias de baixo poder aquisitivo, cuja faixa salarial de
um a três salários mínimos é predominante. Neste contexto, os negros tem a maior
participação nos cursos de media concorrência, especialmente nos cursos de Licenciatura
em Geografia e Pedagogia.
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RESUMO
Estudos sobre as representações sociais de meio
ambiente tem sido cada vez mais utilizados como uma
ferramenta significativa para o diagnóstico da percepção
ambiental dos mais variados grupos, sendo assim, o
ponto de partida para planejamento de programas em
Educação Ambiental. Neste sentido, esta pesquisa se
propôs a analisar as representações sociais sobre meio
ambiente construídas pelo corpo discente dos cursos
técnicos em Meio Ambiente, Agroecologia e
Agropecuária, do IFBaiano ‐ campus Valença, ingressos
em 2012. Esta pesquisa tem um caráter

qualiquantitativo e foi executada utilizando‐se a
evocação livre e a aplicação de 190 questionários
semiestruturados junto aos discentes ingressos em 2012.
O perfil apresentado pelos discentes enquadra‐os na
categoria Globalizante que integra meio ambiente,
natureza e sociedade, numa associação entre os
elementos naturais, políticos, sociais, econômicos,
filosóficos e culturais. Esta concepção corrobora para
uma formação técnica condizente com os pilares do
desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS‐CHAVE: Percepção ambiental, Educação, Formação Técnica

ENVIRONMENT AND TECHNICAL EDUCATION: SOCIAL REPRESENTATIONS AND ITS INFLUENCE
ON THE TRAINING OF STUDENTS OF FEDERAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
EDUCATION BAIANO ‐ CAMPUS VALENÇA
ABSTRACT
Studies on the social representations of the
environment has been increasingly used as a significant
tool for the diagnosis of environmental perception of
various groups , so the starting point for planning
programs in Environmental Education . In this sens , this
research aimed to analyze the social representations of
the environment constructed by the student body of
technical courses in Environmental , Agroecology and
Agriculture , the IFBaiano ‐ Campus Valença, Valença‐
Bahia, ticket in 2012 this research qualitative and
quantitative has a character and was executed using
free recall and application of semi‐structured
questionnaires to 190 tickets to students in 2012 . 's
profile presented by students falls in the category
Globalizing that integrates environmental , nature and
society , an association between political , social,
economic , philosophical and cultural natural elements .

This view is corroborated for a consistent technical
training with the pillars of sustainable development.
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MEIO AMBIENTE E O ENSINO TÉCNICO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUA INFLUÊNCIA SOBRE
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS VALENÇA
INTRODUÇÃO
Cotidianamente, a ação humana tem contribuído para o desequilíbrio ambiental e ao
longo da história as catástrofes ambientais, de todas as ordens, ditam que o homem não é um
ser a parte do seu planeta e que é emergencial uma (re)educação coletiva. A Lei nº 9795/99
que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em seu Art. 1º diz‐nos que
devemos compreender por educação ambiental: “os processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.” (LEI Nº 9795/99).
De acordo Boff (2007) este é momento de se repensar os valores, a ética, os
comportamentos para que se caminhe num sentido de se transpor de uma crise ambiental para
uma crise que possa ser considerada “de passagem”, transitória, para um nível melhor na
relação do homem com a natureza, assim, reconhece‐se o papel da educação cidadã como
meio para este novo formato de consciência humana.
Goergen (2010) dimensiona o momento de transformação da educação sob a
perspectiva da intercomunicação, que se mostra como um desafio não só para a sociedade,
mas também para o modelo pedagógico já legitimado que tem por base a identidade do eu, do
individual, dos interesses particulares. Esta transformação exige um novo olhar sobre a
formação do ser, que passa do “eu” para o “nós” a partir do conceito de alteridade que compõe
a construção da própria identidade, que habilite as pessoas ao diálogo respeitando as
diferenças, em prol do interesse comum.
Neste contexto que os estudos sobre representações sociais, iniciados por Moscovici na
década de 60 e tendo sua origem na Psicologia Social, tem o intuito de explicar os fenômenos
do homem como ser coletivo, sem perder sua individualidade, sua identidade. No âmbito do
meio ambiente, estes, foram baseados nos trabalhos realizados por Reigota (2002) na qual a
educação ambiental deveria acontecer a partir das representações que envolvessem os
processos de educação e cidadania na integração homem‐ambiente.
Nesta perspectiva, as categorias que classificam as representações sociais sobre meio
ambiente, descritas por Reigota (1995) são: Naturalista, na qual o meio ambiente está voltado
apenas para a natureza, evidenciando os aspectos naturais. Inclui aspectos químicos, físicos e
biológicos e exclui o homem deste contexto – observador externo; Globalizante, onde se
observa a direta relação entre meio ambiente, natureza e sociedade, englobando os aspectos
naturais, políticos, sociais, econômicos, filosóficos e culturais e visualiza o homem como um ser
social que vive em comunidade; e a Antropocêntrica, na qual o meio ambiente é reconhecido
pelos seus recursos naturais, mas são de utilidade para a sobrevivência do homem (REIGOTA,
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1995).
É neste cenário de construção de valores sociais que o homem necessita perceber‐se no
meio que o cerca, bem como da sua acepção, do seu sentimento de pertença e do quão é
essencial sua participação ativa/efetiva no contexto da sociedade moderna. Sob este olhar, é
que o estudo das representações sociais se configura como uma ferramenta para o diagnóstico
da percepção ambiental, servindo como suporte para o planejamento de ações socioeducativas
que fomentem a Educação Ambiental.
Deste modo, esta pesquisa adotou por base os autores supracitados e suas respectivas
definições, sendo a primeira um “conjunto de explicações que se originam por meio das
comunicações interindividuais da vida cotidiana. (...) se constituem num trabalho mental do
sujeito que tem como resultado a formação de uma imagem do objeto” (MOSCOVICI, 1978); e a
segunda um “conjunto de princípios construídos interativamente, compartilhado por diversos
grupos, que através delas compreendem e transformam sua realidade”(REIGOTA, 1995).
Ante as estas reflexões que o objetivo desta pesquisa é analisar as representações
sociais sobre meio ambiente construídas pelo corpo discente dos cursos técnicos em Meio
Ambiente, Agroecologia e Agropecuária, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano ‐ campus Valença, ingressos em 2012.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa ora apresentada é de natureza qualiquantitativa e foi desenvolvida tendo
como critérios: o ambiente natural como fonte direta de dados; as informações obtidas foram
essencialmente descritivas; atentou‐se, em especial, para o “significado” que as pessoas dão
“as coisas” e à sua vida; e ainda conceber a análise dos dados como um processo indutivo,
porém embasado num quadro teórico que oriente a coleta e a análise dos dados (LUDKE &
ANDRÉ, 1986).
Os procedimentos metodológicos ocorreram, no aspecto teórico, através de pesquisa
bibliográfica e no âmbito experimental, através da técnica de evocação livre com aplicação de
questionários semiestruturados junto a 190 discentes, ingressos em 2012, distribuídos entre os
cursos de Meio Ambiente, Agroecologia e Agropecuária, seguido de análise e interpretação dos
dados baseados na estatística descritiva. Para todas as questões, os entrevistados puderam
escolher e/ou opinar em mais de uma opção apresentada, como forma de proporcionar várias
possibilidades de posicionamentos a respeito do tema. Os resultados foram organizados a
partir da descrição, classificação e interpretação dos mesmos (MALHOTRA, 2001).
Área de Estudo
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano ‐ campus Valença (FIG.1),
está localizado no município de Valença, estado da Bahia, situada na região conhecida como
Costa do Dendê, com uma população estimada em 90 mil habitantes. Sua extensão territorial é
de 1.191 km² e apresenta IDH de 0,672 (IDH‐M), o que a classifica na 58ª posição em relação
aos 417 municípios da Bahia (IBGE, 2010); e está entre os 14 municípios integrantes do
Território da Cidadania do Baixo Sul.
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O IFBaiano – campus Valença é oriundo da Escola Média de Agropecuária Regional da
CEPLAC (EMARC), está instalado em uma área física de 13 hectares. Com uma grande área
verde preservada o campus, conta ainda com uma área de campo de 33 hectares, que dista 7
km da sede, dispõe de criação de bovinos, horta, espaços para a plantação de diferentes
cultivos (milho, mandioca, feijão), plantação de coco; possui ainda uma Área de Preservação
Permanente (APP), sendo 1¹/² hectare dessas terras, uma Área de Reserva Ambiental, onde é
possível encontrar diversas espécies de animais e plantas. Neste campus, são ofertados os
cursos de Agropecuária, Agroecologia e Meio Ambiente, sendo este último encontrado apenas
no campus Valença na modalidade subseqüente, os demais são ofertados na modalidade
integrado.

Figura 1. Localização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – campus
Valença. Município de Valença, Bahia, Brasil.
Fonte: Elaborado a partir do GoogleEarth. Disponível em: http://www.software.com.br.Google.
Acesso em: 29/12/2012.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram organizados a partir da descrição, classificação e interpretação
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dos mesmos e serão apresentados em dois blocos: Bloco 1, as respostas obtidas através da
evocação livre; e Bloco 2, respostas das demais questões apresentadas no questionário. A
forma de apresentação dos resultados foi definida pela natureza da técnica de Evocação Livre
que é utilizada para obtenção de respostas imediatas e sem qualquer interferência do
entrevistador ou de questões que tenham múltipla escolha.
BLOCO 1 – Evocação Livre
As respostas impetradas na questão geradora: Quais as cinco primeiras palavras que
vem a sua cabeça quando se fala em meio ambiente? Estão descritas na tabela 1, distribuídas
pela frequência em que ocorreram.
Tabela 1. Frequência das cinco palavras mais citadas na
Evocação Livre. IFBaiano, 2012.
Palavras

Frequência

Preservação

56

Animais

52

Sustentabilidade

30

Natureza

29

Água

27

Fonte: Dados da Pesquisa. 2012
A questão proposta teve por objetivo, diagnosticar a concepção sobre meio ambiente
dos discentes, pelo capital humano que cada um traz consigo, de suas vivências anteriores ao
ingresso no IFBaiano, especificamente nos cursos ofertados pelo campus: Meio Ambiente,
Agroecologia e Agropecuária, que são desenvolvidos na perspectiva da sustentabilidade e da
educação ambiental.
A expressão dos discentes através da evocação livre demonstra que os mesmos
compreendem o meio ambiente sob o aspecto do meio natural, entretanto dissociam
elementos como os animais e a água da natureza, haja vista que estas três palavras ocorreram
separadamente, o que revela ainda certa desconexão conceitual por parte dos entrevistados.
As respostas obtidas, possivelmente, têm uma relação direta com o universo no qual os
discentes estão inseridos, no âmbito da formação técnica ao qual se propuseram, bem como a
visão desconectada dos componentes naturais, podem ser justificadas por estes serem recém‐
ingressos nas respectivas áreas do conhecimento.
A partir desses dados e da categorização de Reigota (1995), os discentes possuem uma
visão, ao mesmo tempo Naturalista e Globalizante, considerando‐se que as palavras
sustentabilidade e preservação podem ser classificadas como Globalizante devido à
participação do homem dentro do sistema que envolve as mesmas.
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BLOCO 2 – Questionário Semiestruturado
O questionário semiestruturado foi composto por cinco questões. Os dados foram
organizados sequencialmente e revelam outras concepções e contextualizações sobre meio
ambiente.
A primeira pergunta: Qual o grau de importância que você dar para os itens
relacionados abaixo? Trouxe uma série de situações cotidianas, nas quais o entrevistado
deveria fazer a correspondência entre as respostas: Nenhum, Pouco, Razoável, Muito e a
circunstância que considerasse equivalente. O resultado para tal indagação encontra‐se no
quadro 1. Devido ao número de variáveis contidas na questão trabalhou‐se com frequência no
tratamento estatístico utilizando‐se o programa Excel 2007 e as funções: média, mediana e
desvio padrão.
Quadro 1. Grau de importância para situações cotidianas colaboradoras da
conservação do meio ambiente. IFBaiano, campus Valença. Bahia, 2012.
Situações cotidianas

Nenhum

Fazer coleta seletiva

Pouco

Razoável

Muito

7

25

42

121

Reutilizar sacolas plásticas

15

30

43

107

Utilizar materiais com vida útil maior

16

27

72

79

3

19

26

148

Menos tempo no chuveiro

10

37

50

95

Desligar as luzes ao sair do ambiente

10

21

43

117

Mín

3

19

26

79

Máx

7

37

72

148

X

10

26,5

46

111

Med

10

26

43

112

S

4,8

6,5

15

23,6

Desligar a torneira enquanto escova os dentes

Fonte: Dados da Pesquisa. 2012.
Com esses resultados se observa que os discentes possuem um perfil de
conscientização ambiental, demonstrado na relevância que eles atribuem aos itens
relacionados no questionário e expostos no gráfico acima. Para todas as proposições, o maior
número de alunos optou pela variável muito, destaca‐se dentre estas “desligar a torneira
enquanto se escova os dentes” pontuada por 148 entrevistados. É importante ressaltar que os
entrevistados percebem a necessidade de conservação do ambiente para além da imagem da
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paisagem natural que enfoca florestas, rios e mares, mas percebe‐o também no ambiente
construído. De modo geral, esse nível de conscientização, possivelmente, tem por base
informações veiculadas na mídia, internet, bem como das instituições de ensino frequentadas.
As respostas revelam um perfil do corpo discente, ingresso em 2012, com uma consciência
ambiental que pode classificá‐los, segundo Reigota (1995) como Globalizante.
Ao serem questionados sobre o que fazem no seu dia‐a‐dia para colaborarem com a
preservação do meio ambiente, 44% dos entrevistados (FIG.2) responderam que economizam
energia e água, sendo estes dois elementos, de uso direto no cotidiano das instituições de
ensino e residências, locais de maior permanência dos discentes, esta prática pode está
atrelada a redução de despesas nessa área.
Em segundo lugar, ocupando 23% das respostas, a separação do lixo aparece como uma
prática de preservação do ambiente. As contínuas atividades educacionais que retratam a
importância da reutilização de materiais recicláveis, da compostagem e de prolongar o quanto
possível à vida útil de bens e produtos, são elementos que, provavelmente, colaboram com
este entendimento por parte dos discentes, além disto, o próprio IFBaiano ‐ campus Valença,
utiliza em suas dependências coletores específicos para os resíduos gerados, sendo os discentes
estimulados a contínua prática da separação em todos os ambientes. Outras ações cotidianas
foram citadas pelos discentes, a saber: reutilização de água (16%) e encaminhamento ou
doação de materiais recicláveis (11%).
As práticas aqui descritas incluem os entrevistados na categoria Globalizante ao se
perceber uma reciprocidade entre o uso e o cuidado com ambiente.

Figura 2. Práticas que colaboram para a preservação do Meio Ambiente apontadas
pelos discentes dos cursos técnicos em Agropecuária, Agroecologia e Meio
Ambiente do IFBaiano – Campus Valença, entrevistados em 2012. Município de
Valença, Bahia, 2012.
A Figura 3 apresenta as fontes de onde os discentes obtêm informações sobre meio
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ambiente, para além das salas de aula. 188 entrevistados declaram adquiri conhecimentos
sobre o tema através da internet e 142 através da televisão. Estes dois recursos, em especial,
são, provavelmente, os recursos tecnológicos de maior acesso por parte dos discentes, fato que
possivelmente incide sobre as respostas apresentadas. Em 3º lugar aparecem os diálogos como
fonte de informação, fato interessante que demonstra interação entre os entrevistados tanto
entre si quanto deste com outras pessoas em espaços diferentes. Entretanto, observa‐se que as
pequenas oscilações entre as fontes que exigem tempo para leitura como revistas (38) e jornal
(24) são poucos utilizados. O incentivo a leitura deve ser uma constante não só nos momentos
em que os discentes encontram‐se nas dependências das instituições de ensino, mas nos
diversos ambientes onde estes se encontrem.

Figura 3. Fonte de informações acerca do tema Meio Ambiente indicados pelos
discentes dos cursos técnicos em Agropecuária, Agroecologia e Meio Ambiente do
IFBaiano – Campus Valença, entrevistados em 2012. Município de Valença, Bahia,
2012.
Quanto à abordagem sobre a motivação de escolha do curso (FIG.4), os discentes
colocam como afinidade o item de maior motivação, o que aparece em 70% das respostas. Tal
fato, pode ser justificado pela grande vocação agrícola e turística da região que detém um
valioso patrimônio natural que a insere no bioma Mata Atlântica, com cerca de 25 quilômetros
de praias, imponentes cachoeiras, belas ilhas e um vasto manguezal. Além disto, os discentes
recebidos pelo IFBaiano – campus Valença, em sua grande maioria, residentes desta região, já
estabelecidos com o sentimento de pertença em relação a mesma e os cursos ofertados de
Agropecuária, Agroecologia e Meio Ambiente, sejam um indicador desta afinidade.
O fato da existência de uma instituição pública federal, é outro aspecto motivador
apontado por 16% dos entrevistados, Pode‐se inferi a esta resposta, o acesso ao ensino público
como oportunidade de formação acadêmica de qualidade, numa região onde a grande maioria
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da população é de baixa renda e possui como maior fonte a mariscagem, a pesca e as
atividades agrícolas.

Figura 4. Indicativos de motivação para a escolha do curso em Agropecuária,
Agroecologia e em Meio Ambiente descritos pelos discentes do IFBaiano –
Campus Valença, entrevistados em 2012. Município de Valença, Bahia, 2012.

CONCLUSÃO
Conclui‐se que, o exame sobre as representações sociais é um importante colaborador
na identificação do significado do meio ambiente e a influência desta significação na formação
de pessoas e profissionais que tratam diretamente com as questões socioambientais. O perfil
apresentado pelos discentes enquadra‐os na categoria Globalizante que integra meio
ambiente, natureza e sociedade, numa associação entre os elementos naturais, políticos,
sociais, econômicos, filosóficos e culturais. Esta concepção corrobora para uma formação
técnica condizente com os pilares do desenvolvimento sustentável onde a economia, a
sociedade e a natureza devem permanecer equilibradas e a utilização dos recursos naturais
deve ser baseada na preservação e conservação dos mesmos.
É neste sentido, de uma formação acadêmica para a sustentabilidade, que o
compromisso socioeducativo do IFBaiano – campus Valença está pautado na profissionalização
com vistas a cidadania que contribua com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de
toda região.
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RESUMO
Este escrito analisa a problemática que envolve a
juventude brasileira e o mundo do trabalho, com base
nos resultados de uma pesquisa que investigou as
principais dificuldades identificadas pelos alunos
formandos dos cursos técnicos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia ‐ IFPB – Campus
Campina Grande, quando buscam uma vaga no mercado
de trabalho. Assim, apresenta elementos importantes à
percepção crítica da nova condição de exploração dos
trabalhadores
jovens
no
cenário
brasileiro,
considerando a nova roupagem assumida nas relações
sociais de trabalho, tecidas no âmbito da produção,

frente aos arranjos mais recentes que configuram o
contexto do capitalismo global. Nesse sentido, focaliza
questões relativas à reestruturação produtiva em curso
e suas implicações para a condição laboral e
subjetividade da juventude brasileira, com uma análise a
partir dos processos formativos oferecidos nas escolas
de ensino técnico profissionalizante. Portanto, nosso
debate se desenvolve em torno da percepção dos jovens
alunos formandos do IFPB, Campus Campina Grande,
abordando as consequências e desdobramentos para a
subjetividade da juventude trabalhadora, em seu
processo de formação para o mundo do trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Juventude, Qualificação Profissional.

YOUTH AND PROSPECTS OF WORK: ANALYSIS OF DIFFICULTIES AND YEARNINGS OF YOUNG
GRADUATES FROM IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE, FRONT OF THE LABOUR MARKET PLACE
ABSTRACT
This writing examines the problematic that involves the
Brazilian youth and the world of work, with base on the
results of a search that has investigated the masters
difficulty identified by senior students of technical
courses of Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia ‐ IFPB – Campus Campina Grande, when
looking for a job in the labor market. Thus, presents
important elements of the critical perception the new
exploration condition of young workers in the Brazilian
scene, considering the new guise taken over the social
relations of work, woven within the production
boundary, front of newer arrangements that configure

the context of global capitalism. In this sense, focuses on
questions related to the productive restructuring now in
progress and its implications for labor condition and
subjectivity of Brazilian youth, with an analysis based on
the formative processes formative processes offered in
schools teaching professionalizing technical. Therefore,
our discussion is developed around of the perception of
young graduates students of IFPB, Campus Campina
Grande,
addressing
the
consequences
and
consequences for the subjectivity of the working youth,
in their process of training for the world of work.

KEY‐WORDS: Education, Youth, Professional qualification.
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JUVENTUDE E PERSPECTIVAS DE TRABALHO: ANÁLISE DAS DIFICULDADES E ANSEIOS DOS
JOVENS FORMANDOS DO IFPB ‐ CAMPUS CAMPINA GRANDE, FRENTE AO MERCADO DE
TRABALHO LOCAL

1. INTRODUÇÃO

Este estudo focaliza a relação entre a educação, juventude e mercado de trabalho na
Paraíba, situando a formação de jovens alunos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba – IFPB, campus Campina Grande, frente às atuais tendências de reestruturação do
mercado de trabalho, buscando identificar as implicações para a subjetividade dos trabalhadores
jovens. Assim, busca identificar a situação dos jovens alunos do IFPB‐CG com relação ao mercado
de trabalho local, visando perceber os principais desafios enfrentados por estes na procura por
um emprego.
A presente abordagem considera os “ajustes” mais recentes ou “reformas
estruturais”, que configuram a nova roupagem das relações de trabalho na sociedade capitalista,
bem como as implicações para os novos processos de formação humana, direcionados a
preparação para o “novo e precário mundo do trabalho”, como reconhece Alves (2000).
Desta feita, cumpre indagar sobre os processos de formação da classe trabalhadora,
quando na perspectiva de uma qualificação que pretende preparar os jovens para uma possível
colocação no mercado de trabalho. Torna‐se crucial, portanto, a compreensão sobre as
possibilidades existentes para os jovens no contexto das novas formas de exploração dos
trabalhadores e trabalhadoras no mundo contemporâneo.
Os objetivos de nossa pesquisa se direcionam no sentido de verificar as principais
dificuldades identificadas pelos alunos formandos dos cursos de Nível Médio Integrado ao
Técnico do IFPB – Campus Campina Grande, quando buscam uma vaga no mercado de trabalho.
Dados os limites deste estudo, nos atemos neste escrito apenas em focalizar as questões
subjetivas do questionário, primando por uma análise qualitativa dos dados fornecidos a partir
das falas dos alunos, focalizando as implicações para a subjetividade desses jovens. A
categorização e exposição dos dados seguem, portanto, a ordem dos seguintes aspectos
privilegiados para essa análise, a saber: avaliação dos jovens sobre cursos ofertados pelo IFPB‐
CG; identificação da opinião dos alunos com relação às exigências do mercado de trabalho;
verificação dos principais obstáculos enfrentados quando na busca por ingressar no mercado de
trabalho; sonhos e expectativas dos jovens para o futuro profissional; identificação de como os
alunos percebem a formação recebida no IFPB–CG.
Feitas às considerações iniciais apresentamos na sequência um debate sobre as
anunciadas exigências de um mundo do trabalho em constantes transformações, bem como as
demandas por capacitação profissional, postas como demandadas aos trabalhadores no contexto
recente. Em seguida trazemos nossas análises e conclusões deste escrito.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo consiste em uma pesquisa qualitativa que pode ser classificada quanto
aos seus objetivos como uma pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos técnicos
adotados, esclarecemos que referida investigação contou com estudos bibliográficos aliados a
uma fase de incursão no campo. Nossas análises se ancoram no legado de Marx (2004), para
assinalar a atualidade de sua teoria, bem como nas leituras de Alves (2012; 2011; 2007; 2000)
que auxiliaram a compreensão sobre a “nova condição operária” no século XXI. A abordagem
sobre o mundo do trabalho, no contexto do capitalismo global, considera o tratamento teórico
dos “ajustes” mais recentes ou “reformas estruturais”, que configuram a nova roupagem das
relações de trabalho na sociedade capitalista, bem como as implicações para os novos processos
de formação humana, direcionados a preparação para o “novo e precário mundo do trabalho”.
(ALVES, 2000). Para fins de esclarecimento teórico privilegiamos as categorias Educação,
Trabalho e Juventude, como forma de nortear as análises. Assim, situamos as exigências de
adequação dos trabalhadores para “um mundo do trabalho” cada vez mais exigente, permeado
pelo uso constante das novas tecnologias, gerando mudanças importantes na organização do
cotidiano do novo complexo de reestruturação do capital, em meio à consequências da
considerada “revolução” tecnológica operada no século XXI.
É oportuno enfatizar que as mudanças no mundo da produção ocorrem sob o
impacto dos ajustes neoliberais1 e do processo de reestruturação produtiva; baseiam‐se no modo
de regulação salarial que incorpora formas de contratação flexível, gestão e organização da força
de trabalho sob o espírito do toyotismo e nova base técnica informacional da produção, com
impactos na qualificação socioprofissional. A problemática do desemprego e o crescimento da
informalidade no mercado de trabalho configura uma realidade peculiar em tempos de crise
mundial do capital.
A partir de 1990, a integração do Brasil na mundialização do capital contribuiu para a
disseminação sistêmica dos elementos do novo padrão de acumulação flexível de cariz toyotista.
A adoção da empresa flexível, com recurso a terceirização, contratos de trabalho flexíveis, gestão
toyotista, inovações tecnológicas e organizacionais alteraram os locais de trabalho
reestruturados. Configura‐se, portanto, a precarização caracterizada pela terceirização e
degradação das condições de trabalho, do salário e pela redução de benefícios e direitos
trabalhistas.
No Brasil a precariedade do emprego, na década de 2000 tende a ser ocultada: Por
um lado, pelo alto índice de rotatividade da força de trabalho tendo em vista a demissão
imotivada; Por outro pela invisibilidade socioestatística oculta nas relações de emprego
disfarçadas na precariedade contratual do mundo do trabalho: contratação como pessoa jurídica
1

Como destaca Alves (2012) a “desertificação neoliberal”, e/ou o “desmonte” do trabalho
atingiram grandes empresas do setor privado e do setor público, principalmente naquelas de maior
organização sindical. Importantes categorias de trabalhadores organizados como bancários
perderam a metade de seus postos de trabalho e os metalúrgicos do ABC paulista tiveram uma
redução drástica nos seus quadros operários.
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– PJ, cooperativas de contratação de trabalho, trabalho/estágio, “autônomos”, trabalho em
domicílio e teletrabalho, etc. Ainda segundo Alves (2012) no Brasil, historicamente, os empregos
ofertados são em sua grande maioria de caráter precário, com baixos salários e alta rotatividade
tanto em áreas urbanas quanto rurais. Portanto, nosso debate se desenvolve seguindo alguns
pontos importantes em torno das dimensões e significados das mudanças sociais nesse âmbito,
abordando suas consequências e desdobramentos para a juventude trabalhadora em seu
processo de formação para o mundo do trabalho. Nossa preocupação, portanto, reside na
relação mundo do trabalho e educação. Posto que a transmissão do saber socialmente
construído e a integração das novas gerações à vida em sociedade são expressas como deveres
sociais, e que, ao longo da história da humanidade, essa tarefa é delegada a escola.
O que se verifica é que hoje a tecnologia está presente em todos os ramos, sendo
assim exigido que os indivíduos se apropriem de novos saberes. Assim, consideramos ser a
qualificação para o mercado de trabalho elemento imprescindível na sociedade do século XXI,
frente às atuais exigências do mercado de trabalho, bem como para a vida pessoal desses alunos.
Todavia, cabe destacar aqui a compreensão de que esse conhecimento deva ser direcionado
principalmente a possibilitar a autonomia dos indivíduos para a vida em sociedade e não como
uma simples adequação as exigências postas.
Consideramos que a participação na vida escolar oportuniza aos trabalhadores
enfrentar as dificuldades que se apresentam em um mundo informatizado. Desse modo, por
meio deste tipo de oportunidade educacional, os jovens trabalhadores podem desenvolver novos
conhecimentos que poderão utilizar na realização de atividades pessoais, acadêmicas e
profissionais, possibilitando maior autonomia em sua vida social. Atualmente, a concretização
desta empreitada se ampara nos currículos, programas, legislações, políticas e consensos sobre a
melhor forma de integrar as crianças e os jovens ao meio social. A escola, porém, experimenta
uma série de problemas que afetam o cumprimento de sua função social. Salientamos, portanto,
a compreensão social de que a educação e a escola não devem ser reduzidas à função
minimalista de capacitar para um mundo do trabalho em constante transformação.
Após essas considerações teóricas, esclarecemos para fins metodológicos que nossa
pesquisa contou com uma etapa inicial, a qual nos debruçamos sobre a literatura especializada
no tocante a temática juventude e trabalho, bem como com uma fase posterior, de incursão no
campo. Na segunda etapa o questionário foi privilegiado como instrumento de coleta de dados e
utilizado como uma das fontes primordiais de captura das informações, sendo aplicado com os
jovens que concordaram em colaborar com o estudo. Dentre o total de 136 jovens matriculados
nos cursos técnico‐profissionalizantes, apenas 78 alunos aceitaram colaborar com a pesquisa,
(sendo 20 do curso de Petróleo e Gás, 29 da área de Mineração e 29 de Manutenção e Suporte
em Informática). Os alunos pesquisados foram selecionados seguindo o critério de ser aluno do
último período do curso e estar frequentando regularmente as aulas. Cumpre esclarecer não ter
havido critério de exclusão com relação às questões de gênero, religião, idade, opção sexual,
etnia, dentre outros, que pudessem causar qualquer tipo de constrangimento aos participantes.
As análises deste estudo apontam para uma diversidade de questões que demandam um maior
tempo de análise, tanto no que tange aos aspectos da subjetividade dos jovens (expectativas,
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sonhos, aspirações), bem como na apreensão sobre as formas de inserção laboral no cenário
local.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que tange ao aspecto da avaliação que os alunos fazem dos cursos ofertados pelo
IFPB‐CG, os jovens entrevistados dos três cursos pesquisados (Mineração, Manutenção e Suporte
me Informática e Petróleo e Gás) os alunos avaliam de forma positiva o ensino do IFPB, tanto em
relação à qualificação que recebem, considerando a preparação específica para o mercado de
trabalho.
Embora os alunos avaliem o ensino técnico‐profissionalizante de forma positiva,
considerando que este apresenta um diferencial para o mercado de trabalho, estes identificam
como aspecto negativo a existência de uma carga horária excessiva nos cursos ofertados e a falta
de oportunidades de estágios favorecidas pela instituição. Cumpre ressaltar que o estágio
constitui um requisito muito valorizado pelos jovens dos três os cursos entrevistados.
No curso de informática os alunos são unânimes em reconhecer a superioridade dos
cursos ofertados pelo IFPB, no que tange a educação/qualificação recebida, quando comparado a
outras escolas públicas de ensino médio regular, posto que, conforme relatam os alunos este
agrega o conhecimento prático (experiência e conhecimento). Todavia, persiste a queixa sobre a
escassez de ofertas de experiências de estágio no mercado e por parte da instituição.
No tocante ao quesito abordado na pesquisa que remete “as exigências do mercado
de trabalho” destacamos nos relatos dos alunos do curso de mineração a percepção de que as
exigências estão situadas na necessidade de uma melhor formação em nível de escolarização e
da demanda por qualificação profissional. Estes dois aspectos aparecem de forma mais enfática
na fala dos jovens, em detrimento da falácia da necessidade de experiência profissional. Dos
nove alunos entrevistados desse curso apenas dois afirmaram a exigência de experiência
profissional, enquanto sete jovens afirmaram ser a formação/qualificação profissional o que mais
é exigido pelo mercado na hora de procurar um emprego.
No curso de informática os jovens relataram ser também a qualificação profissional o
quesito de maior importância para o mundo do trabalho, quando em suas primeiras experiências
de busca pelo primeiro emprego. Assim, na opinião dos jovens, as maiores exigências que o
mercado coloca é a formação profissional especializada. Na opinião destes o mercado exige cada
vez mais profissionais qualificados. Nessa área de formação específica (informática) a experiência
profissional aparece em poucas falas dos jovens.
Dentre os maiores obstáculos destacados pelos alunos do curso de informática, verifica‐se
que as maiores queixas versam sobre: falta de oportunidades de emprego na área, ausência de
estágio, precarização laboral, necessidade de formação técnica de qualidade para trabalhar na
área e mercado de trabalho extremamente exigente.
Um aspecto que merece ser destacado é o fato percebido com relação aos alunos do
curso de Petróleo e Gás que são os que apresentam maior desânimo com relação as
possibilidades de encontrar emprego no mercado de trabalho local. Quando perguntados sobre
as possibilidades de emprego estes afirmam não haver vagas para técnicos em petróleo e gás nas
empresas por eles visitadas, bem como não haver vagas nem campos de trabalho próximos à
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Cidade de Campina Grande. Outro aspecto destacado pelos alunos como motivo de desalento
com relação à formação ofertada situa o fato de que o IFPB não firmar parcerias com empresas
petrolíferas para efetivação de estágios.
Com relação aos “principais obstáculos enfrentados quando na busca por ingressar no
mercado de trabalho”, no curso de mineração todos os alunos responderam que as maiores
exigências são por qualificação profissional. Quanto aos obstáculos evidenciados frente ao
mercado na mineração os jovens situam a falta de experiência e a qualificação como os principais
obstáculos.
No campo da informática dentre os maiores obstáculos destacados pelos alunos do curso
de informática, verifica‐se que as maiores queixas versam sobre aspectos já anteriormente
relatados por jovens de outros cursos como: falta de oportunidades de emprego e estágio,
precarização laboral, necessidade de conhecimento técnico na área, necessidade de uma boa
formação para trabalhar na área, muitas exigências.
Na opinião dos jovens de Petróleo e Gás os maiores obstáculos postos pelo mercado de
trabalho são falta de experiência profissional, como quesito que mais aparece na fala dos jovens,
seguido pela qualificação profissional e/ou capacitação técnica. Dentre as maiores dificuldades os
jovens apontam a falta de experiência, falta de oportunidades oferecidas pelo mercado para os
jovens que procuram o primeiro emprego.
Sobre a “formação educativa recebida no IFPB‐CG” os alunos do curso de mineração
ressaltam como aspecto positivo a capacidade técnica e/ou a profissionalização recebida como
fato que viabiliza uma prática profissional de qualidade, valorizando assim a aprendizagem
profissional. O curso de Petróleo e Gás também reconhece que estudar no IFPB será um
diferencial dentro do mercado.
No curso de informática os alunos concordam que os cursos ofertados favorecem uma maior a
probabilidade de ingresso no mercado de trabalho, reconhecendo que obter conhecimentos
sobre uma área de trabalho específica favorece a aquisição de um emprego de melhor nível.
Assim, apreendem a formação recebida ser um diferencial no para o ingresso no mercado de
trabalho, fato que oportuniza um maior conhecimento, maior qualificação e consequentemente,
melhores chances de conseguir um emprego. Dentre os três cursos pesquisados (manutenção e
suporte em informática, mineração, petróleo e gás) identificamos o maior alento/interesse em
procurar empregos nos alunos vinculados a área de informática. Cumpre esclarecer ser este o
curso que tem o maior número de alunos matriculados (área bastante procurada pelos jovens)
em comparação com outros cursos.
Com relação ao aspecto da procura pelos cursos vemos que em termos de alunos
Matriculados no ano de 2013 temos a seguinte situação: 34 alunos em Petróleo e Gás; 45 em
Mineração (manhã e tarde); 57 em Manutenção e Suporte em Informática (manhã e tarde).
Quanto a busca por ingressar no mercado de trabalho, nossas análises identificam sobre o
comportamento dos jovens quando direcionado a busca por em um emprego, que o curso de
informática apresentou um maior alento em procurar por trabalho.
Quanto ao “sonhos e expectativas dos jovens para o futuro profissional” na mineração
as expectativas dos jovens estão situados entre ter uma formação e conseguir um emprego. Na
área de informática os sonhos dos jovens se expressam em ter uma formação de nível superior,
com maior ênfase e só depois, em menor número aparece o aspecto da empregabilidade.
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Cumpre esclarecer ser esta área a que aparece no mercado como a mais precária em termos de
empregabilidade.
No campo de Petróleo e Gás os sonhos externados pelos jovens expressam a preocupação com a
formação em um curso superior ao lado da possibilidade de ingressar no mercado de trabalho
com maior necessidade de oportunidades para trabalhar.

4. CONCLUSÃO

Questão inquietante e muito ampla de se estudar, a formação do jovem em áreas
especializadas do conhecimento é uma modalidade crescente no Brasil, como vemos no exemplo
da expansão da rede de escolas técnicas federais. O governo busca formar profissionais
capacitados para o ingresso no mercado trabalhista, mas nem sempre se preocupa com as
dificuldades que o jovem recém‐formado pode vir a ter ao inserir‐se neste.
Decorrente disto já se pode observar certa angústia por parte dos jovens em relação
ao ingresso no mercado de trabalho. No recorte destacado para este estudo podemos verificar,
inicialmente, que as insatisfações dos jovens versam sobre diferentes aspectos, como:
frustrações com relação as expectativas iniciais quando no ingresso do curso, dificuldades de
ingresso no mercado de trabalho formal; falta de apoio da Instituição no que se refere ao estágio
e ao ingresso no mercado de trabalho; uma insatisfação por parte dos jovens com a grade
curricular vigente, apresentando muitas queixas no que se refere a quantidade de aulas, uma vez
que estas, na opinião dos alunos os impede de ingressar em uma ocupação ou emprego.
As primeiras impressões denunciam uma angústia e insatisfação, por parte dos alunos com os
cursos ofertados, no que tange a relação teoria e prática, posto que na opinião dos alunos não
corresponde as suas expectativas de aprendizagem prática de uma profissão.
Cumpre esclarecer, todavia, que os alunos pesquisados foram unânimes em relatar que a
elevação do nível de escolaridade e a oportunidade de estudar em uma instituição que oferece
curso técnico profissionalizante, aumentam as chances de ingresso no mercado de trabalho.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALVES, Giovanni. ESTANQUE, Elísio (Orgs.). Trabalho, Juventude e Precariedade: Brasil e
Portugal. Bauru, Canal 6, 2012. 216 p. (Projeto Editorial Práxis).
2. ____. Trabalho e subjetividade – O espírito do toyotismo na era do capitalismo
manipulatório. São Paulo: Boitempo Editorial. 2011.
3. ____. Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios de sociologia do trabalho. 2. ed.
Londrina: Praxis; Bauru, 2007.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

4. ____. O Novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do
sindicalismo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000.
5. MARX, Karl. Manuscritos Econômico‐Filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo:
Boitempo, 2004.
6. WILLIS, Paul. Aprendendo a Ser Trabalhador: escola, resistência e reprodução social.
Tradução Tomaz Tadeu Silva e Daise Batista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: O QUE DIZEM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO CHÃO DA
ESCOLA?
C. C. S. Ferreira (IC)¹ ; A. L. Silva (PQ)² ; F. A. M. Santos (PQ)³ ; J. C. A. P. Júnior (PQ) ; V. A. Santos (IC) ; D. S.
Marques (IC)
1
Discente,Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: cislayne.cibelle@gmail.com,
2
Docente, Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: assisleao33@gmail.com, 3 Docente,
Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: francisco.marques@vitoria.ifpe.edu.br, Docente,
Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: carlos.patricio@vitoria.ifpe.edu.br,
Discente,Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: Vilma_albuquerque1@hotmail.com,
Discente,Campus Vitória – Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. E‐mail: dayane_santos09@hotmail.com
(IC) Iniciação Científica
(TC) Técnico em Química
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O trabalho objetiva realizar um levantamento e analisa
as percepções de coordenadores pedagógicos acerca da
avaliação da institucional no cotidiano escolar. Trata o
amplo e variado espectro semântico e aplicativo da
avaliação institucional no chão da escola. O trabalho
adota a abordagem qualitativa. Procedimentos:
entrevistas
semi‐estruturadas,
aplicação
de
questionários e a pesquisa bibliográfica. Entende‐se que
a avaliação institucional está vinculada com as relações
de poder da escola e desta com a sociedade. Também,
deve‐se entendê‐la como uma forma de socialização,
que é desejada pelos indivíduos e por grupos sociais
organizados, num processo de socialização de reforço de

ideologia. O eixo predominante da avaliação
institucional deve considerar as mudanças nos modelos
de regulação social tanto ao nível do estudo, do
mercado e da comunidade. Constatou‐se, a apropriação
no campo discursivo da perspectiva formativa da
avaliação institucional na percepção dos coordenadores
pedagógicos. Todavia, a materialidade deste discurso
no processo de cotidiano é uma realidade distante,
sobretudo no que concerne ao papel do coordenador
pedagógico no chão da escola.

PALAVRAS‐CHAVE: Avaliação institucional, Escola, Coordenadores Pedagógicos

INSTITUTIONAL EVALUATION: WHAT SAY THE PEDAGOGICAL COORDINATORS THE GROUND
SCHOOL?
ABSTRACT
The work aims to conduct a survey and analyze the
perceptions of coordinators on the assessment of the
institutional school routine. This broad and varied
spectrum semantic and institutional review application
on the ground of the school. The study adopts a
qualitative approach. Procedures: semi ‐ structured
interviews, questionnaires and literature. It is
understood that the institutional assessment is linked
with power relations of this school and society. Also,
one should understand it as a form of socialization,
which is desired by individuals and organized social

groups, a socialization process of reinforcing ideology .
The predominant axis of the institutional review should
consider the changes in patterns of social regulation at
both the study of the market and the community level.
It was noted, the appropriation in the discursive field of
formative perspective of institutional evaluation in the
perception of educational coordinators. However, the
materiality of everyday speech in this process is a
distant reality, especially with regard to the role of
pedagogical coordinator in ground school.

KEY‐WORDS: Institutional Assessment, School, Pedagogical Coordinators
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: O QUE DIZEM OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO CHÃO DA
ESCOLA?
O trabalho em questão trata de um levantamento e análise das percepções de
coordenadores pedagógicos acerca da avaliação institucional no chão da escola. O trabalho parte
do pressuposto de que a avaliação institucional, em sua modalidade da avaliação interna, na
perspectiva teórica da avaliação participativa, contrária às práticas avaliativas técnico‐
burocráticas, pode permitir outros horizontes à escola qualificando a sistematização e
interpretação dos dados, a significação e a utilização dos processos avaliativos no tocante ao
processo da gestão escolar.
A ampliação do campo da avaliação educacional ocorreu pela visualização e consideração
da importância de fatores externos ao meio escolar. Neste sentido, a avaliação assume‐se então
como política, incorporando a “negociação” como um de seus valores e procedimentos centrais.
Postula um caráter democrático, com novos instrumentos e metodologias de disciplinas da área
de ciências humanas e sociais. Esta perspectiva, segundo Ângulo (2000), sinaliza para a
visualização das influências da abordagem da fenomenologia social, hermenêutica e da
etnometodologia. Neste caso, a visibilidade do embate entre avaliação controle e avaliação
educativa, não é segundo Ardoino (1993) uma questão meramente epistemológica. Insere‐se em
campos de valores e expectativas a respeito da vida e do futuro. Dias Sobrinho (2003) apresenta
um panorama didático destas influências a partir de dois paradigmas principais: o técnico‐
burocrático e o participativo, ao qual foi sintetizado no quadro comparativo a seguir:
Quadro 1 ‐ Panorama didático dos paradigmas burocrático e participativo
Enfoque de avaliação
Fontes de valores
Destinatário
Papel do avaliador
Técnica de apresentação dos
dados
Propriedade da avaliação
Conceitos‐chave
Objetivos

Métodos e instrumentos

Técnico‐burocrática
Autoridades administrativas
Agências/governo
Controlador
Críveis às autoridades

Participativa
Comunidade universitária
Universidade
Educador
Acessíveis a todos

Administração central
Eficiência, utilidade,
competitividade
Controlar, hierarquizar,
instrumentalizar a distribuição de
recursos, credenciamento
(acreditation), prestação
(contábil) de contas
Quantitativos, testes objetivos

Comunidade
Participação, democracia,
cooperação
Conhecer a instituição, melhorar
a qualidade, prestar contas à
sociedade

Quantitativos e qualitativos,
combinados

Fonte: Dias Sobrinho (2003)

Observando o quadro, compreende‐se que a distinção mais nítida no tocante à postura
entre os paradigmas reside no fato do paradigma participativo basear‐se no aspecto humano; ao
contrário, do técnico‐burocrático que impessoaliza o processo avaliativo. Mesmo que o
paradigma participativo seja emergente, o técnico‐burocrático ainda é proeminente no campo da
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avaliação, por possibilitar um desenho do instrumento a priori e se pautar em dados estatísticos
de cunho horizontal permitindo trabalhar com grandes populações, realidade que não é possível
quando se trabalha com uma perspectiva qualitativa. No entanto, o paradigma participativo
apresenta a possibilidade de se verticalizar, ou seja, aprofundar a análise dos dados, desvelando
também os limites de posturas do pesquisador/avaliador.
Pelos aspectos levantados, é perceptível que o campo da avaliação da educação encerra
uma série de conflitos e tensões quando se trata da questão conceitual e metodológica. Neste
ponto de vista, as experiências e os embates teóricos têm distorcido a prática da avaliação
sistêmica1 no funcionamento das instituições, levando a utilização de pressupostos
metodológicos que concentram esforços na mensuração dos impactos quantitativos, nas ações
imediatas que oferecem raras contribuições para apreciar os resultados e ações institucionais.
Compreende‐se que apenas testes estandardizados, em larga escala, não são suficientes para
avaliar as unidades escolares, pois se a avaliação restringi‐se a esses instrumentos, não somente
empobrecerá os currículos (DIAS SOBRINHO, 2000; AFONSO, 2005); mas também, desmobilizará
a discussão coletiva em torno da qualidade levando a discutir apenas os resultados finais e não os
aspectos processuais ligados a esses resultados, tais como: condições de trabalho dos docentes
(salários, carga horária, progressão funcional, investimento em qualificação), estrutura física da
escola (biblioteca, salas de aulas equipadas, espaço para recreação e realização da educação
física), condições de pernamência dos alunos na escola (qualidade da merenda, material didático,
transporte escolar, programa de renda mínima), além da responsabilidade dos governos em
realizar os investimentos de forma contínua e transparente (FREITAS, et al, 2009).
Uma possibilidade apontada na literatura acadêmica na tentativa de superar o obstáculo
apresentado seria a avaliação institucional constituí‐se numa ação formativa, construída
coletivamente, de maneira pedagógica. O Projeto Político Pedagógico pode apresentar‐se como
uma via interessante neste processo, desde que seja tomado como norte, guia, e não como
apenas um documento burocrático, onde todos os segmentos da comunidade escolar se
responsabilizem por sua construção; realidade difícil de ser encontrada nas escolas públicas
deste País. Para superar esta adversidade, autores como Libâneo (2004) defende uma gestão
compartilhada da escola, entendendo que todos são gestores, sobretudo, professores e técnicos
administrativos. Na visão, também de Malavasi (2007), quando esses profissionais se identificam
como gestores no espaço escolar, o Projeto Político Pedagógico apresenta‐se como uma
construção coletiva capaz de se materializar no espaço escolar. Betini (2009) afirma ser
imprescindível a figura do gestor como promotor da ação educativa em prol da coletividade no
espaço escolar, construindo um movimento de solidariedade, humanizando o processo
educativo. Possivelmente esses aspectos não serão os únicos a serem considerados neste
processo, mas contribuem em certa medida para o sucesso da gestão escolar. Por essa razão,
avaliar é mais do que preciso neste contexto, e muito mais do que avaliar, é como avaliar que
fará a diferença (MALAVASI, 2002).
Vianna (1989) aponta alguns possíveis fatores para essa mudança de enfoque da
avaliação, entre eles: a) a tomada de consciência de alguns educadores relativamente a
problemas educacionais prioritários – educação pré‐escolar, educação de carentes, alfabetização,
1

Na literatura, este paradigma tem recebido várias denominações, dentre as quais podemos apontar: holístico
(CARDOSO,1995), sistêmico (CAPRA,1996), paradigma emergente (SANTOS, 2003), participativo (LEITE, 2005).
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evasão escolar, treinamento de professores, entre outros; b) a insatisfação dos educadores
quanto a currículos, programas, práticas de ensino e material didático, impostos ao contexto
educacional sem maiores estudos sobre as peculiaridades do meio e da população que sofre os
seus efeitos; c) a reserva de muitos educadores e administradores quanto à qualidade do ensino
em seus diferentes níveis; d) a aplicação de grandes investimentos financeiros na área
educacional, sem que estudos de avaliação de custos e benefícios comprovem a sua influência na
promoção da eficiência do processo instrucional. Além destes fatores o autor alerta para a
ocorrência, ainda no momento atual, de outros aspectos que tornam evidentes a relevância da
preocupação com a avaliação no sistema educacional, entre eles, está suas fragilidades em torno
de uma teoria estruturada e consensual; da ausência de uma tipologia do processo decisório;
harmonia e legitimidade dos instrumentos e planejamentos adequados na sua aplicação em
distintos contextos educacionais; de limites de sistemática e organicidade quanto ao
processamento dos dados obtidos; carência de recursos humanos aptos a lidar com as atividades
complexas do processo avaliatório.
Este trabalho atenta para o fato da relevância do protagonismo do papel dos
coordenadores pedagógicos neste cenário. Dessa forma, para identificar a familiaridade destes
profissionais – coordenadores pedagógicos – com os pressupostos teórico‐metodológicos da
avaliação institucional foi levantada a seguinte questão: o que consideram os coordenadores
pedagógicos acerca da avaliação da institucional?
O trabalho é o resultado de uma pesquisa concretizada concomitantemente com um
projeto de extensão realizado com coordenadores pedagógicos da Secretaria de Educação de
Petrolina – PE. A ação de extensão vem sendo desenvolvida por pesquisadores e extensionistas
do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE desde o ano de 2013. Esclarece‐se que o projeto de
extensão encontra‐se em sua II fase de execução e a pesquisa em questão encerrada.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa desenvolvida foi do tipo exploratória; muito utilizada no momento em que o
pesquisador entra em contato com as fontes de coleta de dados, alcançando maior familiaridade
com o problema, com vistas a torná‐lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 1999).
Esse tipo de pesquisa possui planejamento flexível, o que permitiu o estudo do tema
sobre diversos prismas e aspectos. A pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico e
aplicação de questionário, do tipo que combina perguntas abertas e fechadas conforme modelo
de Richardson et al (2009), com coordenadores pedagógicos do quadro da Secretaria de
Educação de Petrolina (78 profissionais) que tiveram/têm experiências práticas com o problema
da pesquisa (avaliação institucional) e a análise de exemplos que pudessem estimular a
compreensão do problema em questão.
Neste contexto identificou‐se a abordagem qualitativa como a que mais se aproxima das
perspectivas propostas pelos objetivos delineados, no sentido de responder às demandas postas
nesta pesquisa. Segundo Lankshear e Knobel (2008), a abordagem qualitativa refere‐se a uma
complexa exposição de perspectivas e técnicas, que se desenvolvem baseadas em diferentes
teorias e disciplinas, pois nesta perspectiva dar‐se muita importância aos dados coletados nos
ambientes naturais ou da vida real em que a “ação” acontece. Optou‐se, nesta pesquisa, por este
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tipo de abordagem, por levar em conta o tipo de instituição/comunidade, a perspectiva histórica
desta instituição/comunidade, a dinâmica das relações no âmbito do ensino de ciências e o
contexto sócio‐institucional: elementos que dificilmente poderiam ser analisados e
problematizados numa perspectiva restrita aos aspectos documentais e quantitativos (BOGDAN E
BIKLEN, 1994).
Por essa razão, nesta perspectiva, buscou‐se descrever o ambiente pesquisado onde nada
é trivial e tudo possui potencial para constituir‐se numa pista, focando a investigação no estudo
do processo do que simplesmente nos resultados ou produtos. Os procedimentos metodológicos,
utilizados na pesquisa em questão, são descritos a seguir: a) aprofundamento de pesquisa
bibliográfica com o objetivo de desenvolver o estudo e análise teórica e histórica do debate
acerca dos fundamentos, práticas e metodologias da avaliação institucional. Para se proceder à
materialização desta etapa, foi realizada a categorização, por meio de leitura flutuante da
bibliografia (livros, periódicos, teses e dissertações). b) concomitante aos procedimentos
descritos, foram realizadas a aplicação de 80 questionários ao quadro de coordenadores
pedagógicos da SEDUC‐Petrolina‐PE tratando acerca da problematização do conceito de
avaliação institucional na escola. c) realização de entrevistas semi‐estruturadas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção, serão discutidos os resultados da pesquisa realizada com os coordenadores
pedagógicos da SEDUC/Petrolina‐PE. Baseado nas questões postas na introdução, passar‐se‐á a
apresentar parte dos dados da pesquisa. Inicialmente, será apresentado o levantamento do perfil
dos coordenadores pedagógicos desta rede. Em seguida, buscar‐se‐á mapear os conceitos dos
sujeitos envolvidos na pesquisa acerca da avaliação institucional no chão da escola,
caracterizando as filiações teóricas, as finalidades, a origem dos agentes da avaliação, as
finalidades da avaliação e o momento em que esta deva ocorrer.

Figura 1 – Caracterização social e inserção profissional

A figura 1 retrata o perfil dos coordenadores pedagógicos da Rede da SEDUC/Petrolina em
relação à residência, locais de trabalho e gênero. Ao todo foram 78 respostas. Verificou‐se que 1
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(um) coordenador reside em Afrânio, 6 (seis) em Juazeiro, 1 (um) em Lagoa Grande e 70 (setenta)
em Petrolina. No tocante ao gênero 75 (setenta e cinco) são feminino e 3 (três) masculino. A
maiorias dos coordenadores trabalham em apenas 1 (uma) rede, Petrolina, totalizando 71
(setenta e um), 1 (um) em Afrânio e Petrolina, 4 (quatro) em Juazeiro e Petrolina, e 1 (um) em
Petrolina e São José do Belmonte. É possível inferir a partir da figura 1, que o perfil dos
profissionais pesquisados é predominantemente feminino, residem e trabalham em apenas uma
única rede de educação, no caso da Cidade de Petrolina.

Figura 2 – Formação inicial dos coordenadores pedagógicos

Foi analisado o perfil da formação de graduação dos coordenadores pedagógicos. Seis
cursos configuram este cenário: biologia, geografia, história, letras, matemática e pedagogia.
Esses cursos enquadram‐se na área de licenciatura e, em pedagogia, com foco em gestão da
organização escolar. Esses dados são relevantes, pois evidenciam indícios da familiaridade dos
sujeitos com o conceito de avaliação institucional, mais próximo, a princípio, dos profissionais
formados em pedagogia do que, em licenciatura. Também, desvela desvio de função na
SEDUC/Petrolina.

Figura 3 – Coordenadores pedagógicos x momento da avaliação institucional
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Após a caracterização social, da inserção profissional, da formação inicial e continuada
dos coordenadores pedagógicos, foi analisada a percepção destes profissionais acerca de qual
seria o melhor momento para realização da avaliação institucional. Antes, porém, estes foram
indagados se estudaram em sua formação inicial a temática da avaliação institucional. 54
(cinquenta e quatro) coordenadores responderam que não tiveram acesso a temática da
avaliação institucional em sua formação inicial de graduação. E 22 (vinte e dois) disseram que em
sua formação inicial de graduação esta temática foi abordada. Evidentemente, aqui nestas
respostas, desvela‐se a fragilidade da formação inicial destes coordenadores com o perfil do
cargo que ocupam na SEDUC/Petrolina. A avaliação institucional é uma temática recente nas
discussões acadêmicas, sobretudo na educação básica, mas comum aos cursos de pedagogia em
detrimento, da licenciatura. Os que responderam “não” ao conhecimento da temática em seus
cursos de graduação a maioria, 42 (quarenta e dois) coordenadores pedagógicos, responderam
que a avaliação institucional deveria ser realizada durante o ano letivo. E também, a maioria dos
que responderam “sim”, 17 (dezessete) coordenadores pedagógicos, responderam a mesma
coisa. Os sujeitos da pesquisa associaram a realização da avaliação institucional ao processo. No
entanto, um processo que se apresenta fragmentado, pois os dados de entrada e de saída, ou
seja, os aspectos somativo da avaliação não foram considerados. Portanto, as respostas
visualizam uma perspectiva fragmentada da avaliação institucional no tocante à sistematização
dos dados. Não há clareza entre os sujeitos pesquisados acerca dos momentos/etapas do
percurso metodológico da avaliação institucional.

Figura 4 – Coordenadores pedagógicos x demanda da avaliação institucional

A pesquisa indagou os respondentes acerca da demanda em torno da avaliação
institucional. 51 (cinquenta e um) respondentes afirmaram que a avaliação institucional deve ser
uma demanda da escola, 14 (quatorze) respondentes afirma ser uma demanda tanto da escola
quanto da SEDUC/Petrolina e 11 (onze) respondentes afirmaram ser uma demanda da
SEDUC/Petrolina. Aqueles que responderam que a avaliação institucional dever ser uma
demanda da escola aproximaram‐se da perspectiva paradigmática da avaliação participativa. Já,
os que responderam ser uma demanda da SEDUC/Petrolina associaram à avaliação institucional a
perspectiva paradigmática da avaliação técnico‐burocrática. Os que responderam que deve ser
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tanto uma demanda da escola quanto da SEDUC/Petrolina associaram a avaliação institucional a
conjunção das modalidades básicas de avaliação interna e externa. No entanto, esta resposta
enquadra‐se muito mais a perspectiva técnico‐burocrática do que participativa. Pois, nas
realizações das entrevistas observou‐se que este perfil de resposta desenvolveu‐se no âmbito de
tomadas de decisões fechadas e na avaliação como produto, portanto distinta da característica
da avaliação participativa, caracterizada pela tomada de decisões abertas e na avaliação
processual. A seguir, são analisadas as percepções dos coordenadores pedagógicos acerca do
significado da avaliação institucional:
Quadro 2 ‐ Significado da avaliação institucional: percepções dos coordenadores pedagógicos
Síntese

AP

Respostas
É a forma de avaliar todo o processo educacional de forma democrática
Uma avaliação de larga importância, uma vez que toda a instituição escolar é avaliada em seu contexto.
Avaliação de toda comunidade escolar
Uma avaliação democrática que avalia os pontos fracos e fortes de uma instituição pedagogicamente e
administrativamente para a melhoria dos resultados em toda comunidade escolar.
Avaliação do processo político‐pedagógico da gestão etc.
Avaliação da Comunidade Escolar
É um processo político e democrático dentro do âmbito escolar ou fora dela.

ATB

Discussão acerca da função bem como atuação e qualidade da instituição
Forma de diagnosticar o andamento da instituição através de toda comunidade na qual está inserida.
É a avaliação de toda instituição com base na coleta de dados através de testes, internos e externos.
Para servir para rankings instituições (externo) e pode servir para radiografar a instituição no sentido de
sanar problemas (interno).
São instrumentos utilizados para analisar toda a comunidade escolar
(gestão/professor/aluno/funcionários em geral e pais) e por meio desses resultados efetuar os
encaminhamentos necessários por parte dos gestores.
É avaliação que se faz da instituição com o objetivo de saber o nível, a qualidade de ensino oferecido
naquela instituição para comparar com outros resultados e para que a própria instituição reveja sua
metodologia e objetivos.

Fonte: Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia – IFPE‐ Campus
Vitória.

Várias foram as repostas atribuídas pelos coordenadores pedagógicos ao significado da
avaliação institucional na escola. A rigor, observaram‐se respostas enquadradas em ambos os
paradigmas – Participativo e Técnico‐burocrático. As respostas relacionadas ao paradigma
participativo associaram a avaliação institucional a um processo democrático, contextualizado,
global, ético, verificador do projeto político pedagógico da escola, realizado pela comunidade
escolar, a efetividade institucional articulada à formulação dos padrões internos de qualidade e
ao diagnóstico. Já, os que responderam de acordo com o paradigma técnico‐burocrático
associaram a avaliação institucional aos rankings, aos testes estandardizados, a formulação de
instrumentos externos à comunidade, as comparações entre instituições e produtos
educacionais. Esses elementos corroboram para o entendimento de que a avaliação institucional
encerra‐se no embate de tensões paradigmáticas. Evidenciam interesses para além da escola e o
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grau de democracia institucional em cada rede e unidade de ensino. Também, desvela os
embates de interesses entre os demandantes internos e externos a escola pela avaliação
institucional. Também, representam as fragilidades na formação inicial dos profissionais em
educação com os pressupostos teóricos da avaliação institucional participativa e um dos
principais desvios da avaliação institucional, a fragmentação. Esses elementos são importantes,
mas que ora não poderão ser tratados aqui pelo espaço e natureza do trabalho.

Figura 5 – Coordenadores pedagógicos x finalidades da avaliação institucional

Varias finalidades foram apontadas pelos coordenadores pedagógicos para a avaliação
institucional: acompanhamento, aprendizagem, diagnóstico, efetividade, ensino, ensino‐
aprendizagem, gestão democrática, tomada de decisões e transformação da escola. Dentre estas
finalidades, destacou‐se a finalidade diagnóstica e a tomada de decisões com ampla vantagem,
seguida, bem atrás, a efetividade. Nas entrevistas semiestruturadas foi indagado aos
respondentes acerca da ideia de diagnóstico. A resposta mais comum associou a avaliação
diagnóstica ao fundamento da orientação. O diagnóstico da avaliação é para orientar a
comunidade escolar dissociado do fundamento do planejamento e sistematização de dados
(monitoramento). Também chamou a atenção o baixo grau de possibilidade de transformação da
avaliação institucional, tema que vem sendo discutido na literatura acadêmica tanto na educação
básica quanto, na superior. A tomada de decisões foi o item mais ambíguo nas respostas das
entrevistas, pois ora se apresentava no âmbito do restrito quanto do aberto desvelando o grau
de democracia institucional da rede.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os dados analisados proporcionam perceber a evidência de entraves à
materialização da avaliação institucional participativa no chão da escola. Também é perceptível
no caso analisado, que os coordenadores pedagógicos desvelam um processo de aprendizagem
incipiente no tocante a interface da avaliação com o planejamento da organização institucional.
Na percepção destes, o uso deste tipo de avaliação está muito mais associado aos aspectos
somativo/fragmentação do que processual/participativo, sendo necessário que estes
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desenvolvam expertise para superar as lacunas conceituais e metodológicas da avaliação
participativa. Mesmo diante deste cenário, se a avaliação institucional não se apresentar de
maneira fragmentada, as possibilidades de êxito do processo serão animadoras.
Todavia, é preciso estar atento, uma vez que é recorrente a apropriação no campo
discursivo da perspectiva participativa da avaliação institucional na percepção dos
coordenadores pedagógicos nas dimensões sociais e políticas da avaliação. Entretanto, a
materialidade deste discurso no processo de organização institucional é uma realidade distante,
sobretudo no que concerne ao papel do coordenador pedagógico, no sentido de focalizar a
efetividade da avaliação institucional participativa no chão da escola, sobretudo, no tocante a sua
dimensão técnica.
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RESUMO
Este trabalho é resultado de pesquisas do tipo
documental com suporte da pesquisa de cunho
bibliográfico e observação no contexto do objeto da
pesquisa. Ambas surgiram a partir de instigações iniciais
referentes ao PROEJA (Programa Nacional de Integração
da Educação Básica com a Educação Profissional na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) oferecido
no IFG (Instituto Federal de Goiás) – Campus Itumbiara,
mais especificamente sobre a EJA (Educação de Jovens e
Adultos) oferecida no ensino médio técnico. O estudo
tem como objetivo mostrar a importância da EJA como
uma forma de acolher os cidadãos que não
completaram os estudos em idade afim. Além disso,

apresenta os pressupostos teóricos de Paulo Freire em
relação ao ensino e aprendizagem nesta modalidade de
ensino. Neste sentido, esboça inicialmente as
características desta clientela escolar; em seguida, a
pesquisa expõe sobre o PROEJA no IFG Campus
Itumbiara, levantando os conceitos e objetivos do
Programa, e as quantas andam a inserção do curso nesta
instituição; depois traz inferências sobre as
metodologias propostas pelo educador Paulo freire, que
por meio da visão de educação emancipatória traz
propostas relevantes em se tratando do ensino e
aprendizagem para jovens e adultos.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Profissional, PROEJA, Método Paulo Freire.

"AGRI INDUSTRY" COURSE: TECHNICAL FORMATION FOR THE EJA IN IFG ITUMBIARA
ABSTRACT
This work is the result of research the
documentary type with support of bibliographic and
observation research type in the context of the research
object. Both emerged from the initial instigations
related the PROEJA (National Programme for Integration
of Basic Education with Vocational Education modality
of Young and Adult Education) offered in IFG (Instituto
Federal de Goiás) ‐ Campus Itumbiara, more specifically
on the EJA (Young and Adult) education offered at
technical high school. The study aims to show the
importance of adult education as a way of welcome
citizens who have not completed their studies in age

specific. Moreover, it presents the theoretical
assumptions of Paulo Freire in relation to teaching and
learning in this modality of teaching. In this sense,
initially outlines the characteristics of this school
clientele; then research expounds upon the PROEJA in
IFG Campus Itumbiara, raising the concepts and
objectives of the program, and how many walk the
insertion of the course in this institution; then brings
inferences about the methodologies proposed by the
educator Paulo Freire, who by sight of emancipatory
education, brings relevant proposals in the case of
teaching and learning for youth and adults.

KEY‐WORDS: Vocational Education, PROEJA, Paulo Freire Method.
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CURSO AGROINDÚSTRIA: FORMAÇÃO TÉCNICA PARA EJA NO IFG ITUMBIARA
INTRODUÇÃO
A EJA atende uma população que não teve oportunidade de estudar na época certa, em
idade própria dos estudos regulares, seja por falta de tempo, a ter outras necessidades mais
urgentes, como, por exemplo, priorizar necessidades na vida pessoal, como o trabalho, o cuidar
de filhos, ou por problemas que enfrentaram durante o processo ensino aprendizagem que
geraram o fracasso escolar. Isso tem colaborado para um aumento de jovens e adultos na EJA
(Educação de Jovens e Adultos), indivíduos que não concluíram o ensino fundamental ou médio,
que abandonaram os estudos, por não se adaptarem as exigências da educação básica regular
que representa muitas retenções em séries, repetências e depois a evasão escolar por um
número significativo de sujeitos.
Esses jovens e adultos retornam, então, pela necessidade imposta pela sociedade
capitalista, já que a baixa escolaridade impede a inserção em postos de trabalho. “Nesse
contexto, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, convida a Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica para atuar como referência na oferta do ensino médio
integrado à educação profissional na modalidade EJA.” (BRASIL, 2007, p.36).
A educação profissional em toda a sua contextualização, visa à inclusão dos sujeitos
numa proposta de educação para formação, vislumbrando a emancipação daqueles que se
encontra em situação de desqualificação e não tem acesso as várias formas de empregabilidade.
O PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) destarte é uma proposta de integração
da educação básica à educação profissional que visa o acesso dessa população excluída, e vem
para atender essa demanda pela oferta de educação profissional técnica de nível médio.
Importante ressaltar que através desse programa é possível o indivíduo ter formação plena,
visando à formação geral e formação técnica.
Problemas são enfrentados nessa área da educação, que impedem o adulto de aprender,
como por exemplo, o trabalho desenvolvido sobre um processo pedagógico construído com base
na escolaridade para educação básica regular impossibilita que o aluno da EJA tenha sucesso
escolar e/ou continue frequentando as aulas para terminar os estudos.
É preciso repensar a EJA sob a visão de um trabalho pedagógico diferenciado em sala de
aula, levando em conta o educando com suas peculiaridades. Neste sentido salienta‐se que “a
condição socioeconômica do aluno, o tipo de trabalho que realiza e o turno de estudo, a
aprendizagem sempre se efetua, dependendo muito mais de como o trabalho pedagógico é
articulado com essas variáveis”. (PICONEZ, 2002, p. 33).
Além disso, as novas exigências demandadas pela sociedade vigente tem exigido um
novo perfil de cidadão. As transformações no mundo do trabalho exigem competências
necessárias para o domínio da ciência, da cultura e das várias formas de meios de comunicação e
isso demanda do trabalhador conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para se
sobressair nas profissões emanadas neste novo formato de sociedade.
Criam‐se necessidades educativas para os trabalhadores que até então eram conhecidas
como próprias da burguesia; a crescente cientifização da vida social, como força
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produtiva, passa a exigir do trabalhador cada vez maior apropriação de conhecimentos
científicos, tecnológicos e sócios históricos [...]. (KUENZER; GRABOWSKI, 2006, p. 302).

Ora, o reconhecimento da educação de jovens e adultos não foi eficaz para superar os
problemas da escolarização da grande parcela da população, ocasionando visões ideológicas que
defendiam dois paradigmas: o da educação permanente e o da educação popular. (RIBEIRO et al,
1992).
A educação permanente
tem no adulto um objeto a serviço dos planos globais de desenvolvimento, através dos
planos setoriais de educação. O educando adulto, pensado como mão de obra, estaria a
serviço de um projeto mais global de sociedade, no qual, dado seu caráter autoritário,
pouco poderá intervir e opinar. (RIBEIRO et al, 1992, p. 13)

Alguns modelos de educação de adultos incorporam esta concepção, negando a
contribuição e o interesse do educando não escolarizado, que era subordinado a uma adaptação
acrítica ao modelo de desenvolvimento.
Na concepção de educação popular, com embasamento no pensamento de Paulo Freire a
educação é vista
(...) como prática social que tem uma dimensão pedagógica ao mesmo tempo em que
uma dimensão política, (...) está preocupada não com a adaptação do adulto ao modelo
de desenvolvimento proposto, mas com o desenvolvimento de sua capacidade crítica, de
maneira a se constituir em elemento impulsionador da sua participação na construção
dos próprios projetos políticos. (RIBEIRO et al, 1992, p. 14).

Este modelo de educação visa à participação de educadores e educandos, numa ação
coletiva, onde ambos participam do ato de ensinar e aprender. “O educando constrói
conhecimentos, independente do processo escolar, e que se utiliza destes conhecimentos no ato
educativo.” (RIBEIRO et al, 1992, p. 14).
O estudo tem como objetivo mostrar a importância da EJA como uma forma de acolher os
cidadãos que não completaram os estudos em idade afim. Além disso, apresenta os pressupostos
teóricos de Paulo Freire em se tratando do ensino e aprendizagem nesta modalidade de ensino.
Neste sentido, esboça inicialmente as características desta clientela escolar; em seguida, a
pesquisa expõe sobre o PROEJA no IFG Campus Itumbiara, levantando os conceitos e objetivos do
Programa, e as quantas andam a inserção do curso nesta instituição; depois traz inferências
sobre as metodologias propostas pelo educador Paulo freire, que por meio da visão de educação
emancipatória traz propostas relevantes em se tratando do ensino e aprendizagem para jovens e
adultos.

MATERIAL E MÉTODOS
A investigação delineou‐se por meio do levantamento de dados através da pesquisa
documental e observação no contexto do objeto da pesquisa. Foram analisadas as
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documentações indiretas, ou seja, dados obtidos da própria instituição. São as chamadas fontes
primárias que conforme Marconi e Lakatos (2007) dizem: “são aqueles de primeira mão,
provenientes dos próprios órgãos que realizaram as observações” (p. 43), e podem ser
encontrados em fontes variadas, quer seja em fotografias, filmagens, imprensa falada, etc.
Nesta abordagem investigativa, os materiais abordados foram mais especificamente
materiais escritos arquivados no local da pesquisa, como por exemplo, ofícios, memorandos,
informativos, projeto do curso e até mesmo informações publicados no meio eletrônico, mais
precisamente aqueles por meio da imprensa escrita, no site da Instituição.
Com relação à observação, a mesma se consolidou em momentos dos processos
seletivos, para investigação de como ocorrem e são estruturados. Ressalta‐se aqui que aconteceu
a observação direta dos acontecimentos, com a participação efetiva do pesquisador no processo
citado e isso colaborou significativamente para o levantamento de dados. Para Vianna (2007) a
observação é uma técnica fundamental utilizada em pesquisas qualitativas, que traz descrições
detalhadas de acontecimentos, pessoas, ações e objetos em um determinado contexto.
Foram realizadas também as pesquisas bibliográficas, que são as chamadas fontes
secundárias, para que através dos conceitos teóricos pudesse fazer os apontamentos que se
fizerem necessários referentes à temática em questão. Ressalta‐se que pesquisa bibliográfica
como método de investigação apresenta conceitos, características, explanações e referências
bibliográficas que abordam o tema e são de suma importância para a investigação cientifica. Para
Gil (1999)
[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja
exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. (p. 65).

Os dados contribuíram significativamente para obtenção de um conhecimento amplo
sobre a inserção do curso Agroindústria do PROEJA no IFG, objeto de estudo desta pesquisa. Foi
possível entender a escolha do curso para a instituição, como está acontecendo o processo para
entrada do alunado, os objetivos do curso para a formação do sujeito, e algumas pontuações
foram levantadas sobre campos de trabalho para o formado. Além disso, foi possível um
entendimento sobre a educação profissional inserida na EJA e as peculiaridades desta
modalidade de ensino.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As mudanças ocorridas na sociedade, principalmente aquelas concernentes aos modelos
estruturalistas e tecnológicos exigiu transformações significativas na visão que se tinha entre
trabalho e educação. Neste sentido, a Educação profissional surge como um aporte para
proporcionar formação, qualificação, requalificação e profissionalização para trabalhadores com
qualquer escolaridade; também oferece atualização tecnológica permanente e habilitações em
nível médio.
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Um dos grandes desafios a serem enfrentados pelo governo e pela sociedade civil é a
construção de uma proposta de gestão da educação profissional que seja capaz de
envolver todos os segmentos sociais e organizar instâncias e espaços públicos de
discussão e deliberação que superem a fragmentação existente e produzam resultados
socialmente reconhecidos no que tange à qualificação dos que vivem do trabalho.
(KUENZER; GRABOWSKI, 2006, p.311).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) estabelece em seu art.
39 que “a Educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva.” (p. 15). Também em seu art. 40 fala que “a Educação Profissional será desenvolvida
em articulação com o ensino médio regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”. (p. 16).
A formação profissional deliberada nesta Lei alcança também os jovens e adultos que não
tiveram oportunidade de cursar o ensino médio na idade regular e buscam também uma
profissionalização. Observância definida em seu Art. 37 onde diz que “a educação de jovens e
adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria”
Profissionalização esta instituída pelo PR0EJA, programa estabelecido com base legal no
Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Conforme o Decreto, Art. 4º § III, deve haver o
acatamento às diretrizes curriculares nacionais para fins de efetivação da educação profissional
técnica de nível médio, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. Também, em
seu Art. 1º § 3º diz que o Programa pode ser adotado pela Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, pela rede estadual e municipal, bem como entidades
privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional, ligadas ao sistema S.
Os cursos no PROEJA podem ser oferecidos, conforme o Decreto citado, nas formas,
educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e
adultos; educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de
educação de jovens e adultos; formação inicial e continuada ou qualificação profissional
integrada ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos; formação
inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino fundamental na
modalidade de educação de jovens e adultos; formação inicial e continuada ou qualificação
profissional integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos e
formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino médio na
modalidade de educação de jovens e adultos.
Mas é interessante expor que “o exercício da modalidade EJA no âmbito do nível médio
de ensino é ainda incipiente, e sobremaneira na Rede Federal, local privilegiado para o
oferecimento da modalidade EJA integrada à educação profissional.” (BRASIL, 2007, p.36).
No IFG campus Itumbiara, oferece‐se o PROEJA técnico integrado ao ensino médio. A
seleção de candidatos para PROEJA na instituição, então, é feita por meio de palestra, sorteio e
entrevista.
Em dia especificado e publicado em site da instituição (divulgado por meio de chamada
pública – edital) é realizada uma palestra informativa para o público, com a finalidade de expor
todos os aspectos inerentes ao curso, como proposta do mesmo, formação, áreas de atuação,
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serviços que os formados poderão prestar etc. Para a escolha dos alunos de acordo com o perfil
exigido (escolaridade, afinidade com o curso, trabalhos realizados na área do curso, estar
inserido profissionalmente na área do curso, etc.), são realizadas as entrevistas individuais. Esta
palestra constitui‐se em fase eliminatória e de comparecimento obrigatório. O candidato que não
comparece no dia é automaticamente eliminado da seleção. Ocorre um sorteio quando o
número de candidatos, inscritos e presentes à palestra, é superior a cento e vinte candidatos.
Além disso, são feitas divulgações através de grupos de trabalho compostos por
servidores do próprio Instituto, os quais vão às escolas públicas e particulares da cidade e região
para levar ao conhecimento da população informações sobre o curso oferecido. Também se
utiliza como forma de divulgação, carros de som que percorre os principais bairros da cidade. As
inscrições são gratuitas e são oferecidas trinta vagas em cada processo seletivo.
Em 2013, no primeiro semestre, foi realizado o primeiro processo seletivo no Campus
Itumbiara para alunos interessados em ingressar no curso do PROEJA em Agroindústria. No
Campus citado foi oferecido somente este curso como proposta inicial, escolhido tendo como
base estudos sobre demanda da região, que considera as necessidades de mão de obra para
trabalhos nas indústrias locais, realizada por servidores da própria instituição.
Inscreveram‐se quarenta e um candidatos, mas somente foram aprovados e classificados
nove candidatos. Esse quantitativo elevado de reprovados, em sua maioria, é atribuído ao
número significativo de faltas no dia da realização das entrevistas. Outra parte por não ter o
perfil adequado para o curso citado. Além disso, como foi o primeiro processo, estava dentro da
normalidade este quantitativo, já que o curso ainda é desconhecido para a população local e
regional. Por conta disso, o IFG publica edital complementar a fim de completar o quantitativo da
turma ingressante no semestre corrente.
O curso então é ofertado semestralmente na modalidade de ensino médio integrado ao
técnico com formação específica em Agroindústria. É ofertado para o público de jovens e adultos
acima de 18 anos que concluíram o ensino fundamental e não terminaram o ensino médio. Serão
formados profissionais capazes de atuar nas áreas de processamento de frutas e hortaliças, leite,
carnes, cana‐de‐açúcar, cereais, higiene e conservação, biocombustíveis e gerenciamento
agroindustrial.
Para viabilizar a permanência do estudante nos cursos, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia propiciam o pagamento de um auxilio financeiro como forma de
assistência estudantil a fim de cobrir despesas de alimentação e transporte. A ajuda financeira
tem por objetivo criar condições de permanência e êxito no processo formativo dos estudantes
em situação de vulnerabilidade social. Todos os estudantes assíduos, ou seja, com frequência
mínima de 75% nos cursos PROEJA, ou acima desta porcentagem, tem direito ao auxilio.
Após concluírem, os alunos formados poderão atuar em indústrias de alimentos, bebidas
e biocombustíveis; em entrepostos de armazenamento e beneficiamento; em laboratórios de
análise e de controle de qualidade; em institutos de pesquisa e educação profissional; em
consultorias e assistência técnica; em comercialização de equipamentos, matérias‐primas e
insumos para atividades agroindústrias; poderão ser proprietários ou gestores de micro e
pequenas empresas; como consultores técnicos em atividades e práticas agroindustriais; e em
instituições públicas e do terceiro setor. Pode‐se observar então que são inúmeras as
oportunidades de trabalho para os concluintes deste curso.
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Dentre os serviços em que os formados poderão executar estão o gerenciamento de fases
da industrialização de matérias primas de agroindústrias; a elaboração, aplicação e
monitoramento de programas higiênicos e sanitários na produção agroindustrial; atuação em
sistemas para diminuição de impactos ambientais dos processos de produção agroindustrial;
implementação de gerenciamento de sistemas de controle de qualidade; identificação e
aplicação de técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos; atuação
em consultoria técnica e treinamento.
Mas há de se pensar e refletir sobre as metodologias e intervenções pedagógicas pelo
perfil de aluno que chega à EJA.
Todos os professores podem e devem, mas, para isso, precisam mergulhar no universo
de questões que compõem a realidade desse público, investigando seus modos de
aprender de forma geral, para que possam compreender e favorecer essas lógicas de
aprendizagem no ambiente escolar. (BRASIL, 2007, p. 36).

Considerando o pressuposto, a Pró‐reitora de Desenvolvimento Institucional do IFG oferta
cursos para capacitar docentes para atuação nos Cursos do PROEJA, dentre eles está o curso
“Atualização Pedagógica para Oferta de Cursos Proeja”, com carga horária de 40h.
Não se pode esquecer também de falar sobre a questão da motivação, que é algo
importante de se observar, quando se fala em EJA, já que o jovem e o adulto em sua maioria,
devido à própria condição de vida, muitas das vezes, tem autoestima baixa, é desanimado, e o
cansaço do dia a dia, devido o trabalho que desempenha, são pressupostos que o impedem de
permanecerem nos estudos.
E mais, as diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; por isto, a Educação
de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem, além
do que, adultos são motivados a aprender à medida que experimentam que suas necessidades e
interesses serão satisfeitos. Por isto estes são os pontos mais apropriados para se iniciar a
organização das atividades de aprendizagem do adulto e a experiência é a mais rica fonte para o
adulto aprender; consequentemente, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise
das experiências.
Muitos retornam aos estudos por terem consciência de que sua integração e inserção no
mercado de trabalho dependem do acesso à instrução. Assim há um esforço maior para o
aprendizado. Uma forma motivadora para estes alunos é o elogio, pois reforça a melhoria no
ensino já que algumas expressões verbais levam o aluno a um interesse maior em mostrar suas
produções.
A educação profissional e tecnológica comprometida com a formação de um sujeito com
autonomia intelectual, ética, política e humana, exige assumir uma política de educação
e qualificação profissional, não para adaptar o trabalhador e prepará‐lo de forma passiva
e subordinada ao processo de acumulação da economia capitalista, mas voltada para a
perspectiva da vivência de um processo crítico, emancipador e fertilizador de outro
mundo possível. (BRASIL, 2007, p. 34).

Para tanto, é imprescindível falar sobre o “Método Paulo Freire” o qual foi um marco de
repercussão nacional e internacional por se tratar de uma concepção geral de educação e
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sociedade. O método pressupõe em diálogo entre educador e educando, onde o educador não
trabalha com material pronto, como as cartilhas ou cadernos de exercícios, mas o conhecimento
é construído no coletivo, por meio de situações desafiadoras aos grupos e situações problemas,
para que eles tenham condições de chegar às suas conclusões em relação ao conteúdo (FREIRE,
1980). Paulo Freire “é uma referência principalmente quanto à educação de adultos, ao propor
uma nova prática, para a construção de uma nova sociedade” (PALANDRÉ, 2002, p. 36).
Neste sentido, é proposto o “círculo de cultura” como encontro presencial de sujeitos de
saberes com suas histórias de vida e do lugar, como o espaço de aprendizagem mais apropriado
para o exercício de iniciação da dialogicidade entre indivíduos; Paulo Freire (1980) também
ensina que a educação deve ser um ato coletivo, solidário e deve assumir um caráter
estreitamente vinculado à realidade.
Freire (1980) fala sobre a procura de uma metodologia que fosse instrumento do
educando e não somente do educador, para que ele fosse sujeito participativo da aprendizagem.
E quando o educador se propõe a trabalhar didaticamente sobre esta ótica é possível ter uma
experiência enriquecedora por meio desta relação que se firma no diálogo estabelecido, e que,
não se limita apenas na melhor forma de ensinar, mas é permitido, por meio desta retórica,
conhecer os alunos, saber das suas vivências, anseios e possibilidades.
É importante salientar que, dentro do enfoque de Freire (1987), as palavras geradoras
podem ser trabalhadas na pré‐alfabetização, mas na pós‐alfabetização, ele propõe atividades
com temas geradores; assim salienta que “[...] se, na etapa da alfabetização, a educação
problematizadora e da comunicação busca e investiga a “palavra‐geradora” na pós‐alfabetização,
busca e investiga o tema gerador” (p. 59). Este tema gerador remete a [...] estes temas concretos
de vida [...], remetem a questões que sempre são as das relações do homem: com seu meio
ambiente, a natureza, através do trabalho... (BRANDÃO, 1981, p. 37).
Reafirmando estas palavras Piconez (2002) fala que:
A idade adulta não pode ser concebida como algo estável. As experiências culturais,
históricas e sociais, bem como as experiências particulares, estão relacionadas com
situações de aprendizagem. O conhecimento resulta de processos de interação em
diferentes contextos sociais e não em diferentes potenciais cognitivos. (p. 69).

As atividades propostas através do círculo de cultura, por meio da projeção de slides,
contêm situações problematizadoras nas quais estavam inseridas as palavras e os temas
geradores (com forte conteúdo social) e diferentes estratégias como, por exemplo, os jogos e
recursos alternativos, que permitem a participação efetiva do aluno, pois, podem escolher o que
querem aprender. “No diálogo, os sujeitos (educadores e educandos) realizam a educação como
ato de conhecimento e como ato político na medida em que, imersos na realidade espessa que
os envolve, tomam‐na como desafio, através do exercício de um pensar crítico”. (RIBEIRO et al,
1992, p. 50). É certo então que por meio do diálogo que educadores e educandos ensinam e
aprendem juntos.
Parafraseando Kuenzer e Grabowski (2006) o conhecimento é hoje o principal fator da
produção, e aprender a aprender é competência fundamental para inserção numa dinâmica
social que se reestrutura continuamente; por conta das rápidas transformações geradas pelo
progresso científico e tecnológico, pelas novas formas de atividade econômicas e sociais, e, além
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do mais, por causa da necessidade de uma educação ampla que aprofunde áreas de
conhecimento.
A educação é por meio dos cursos PROEJA, percebida como instrumentador de meios
para uma aprendizagem permanente, proporcionando uma formação continuada para a
construção da cidadania. Inserido neste formato de desenvolvimento, o educando tem a
possibilidade de ampliação de aptidões que lhe possibilite o confronto com novas situações de
práticas laborais.
CONCLUSÃO
A formação, principalmente a oferecida na EJA, nos cursos PROEJA, contribuem
efetivamente para a integração sociolaboral, já que permite a conclusão do Ensino Médio e
propicia a formação técnica para uma possível inserção no mercado de trabalho, levando o
sujeito a se constituir como cidadão ativo e participativo na sociedade atual. Neste sentido, o IFG
Campus Itumbiara tem realizado ações de formação para a cidadania, por meio da oferta do
curso PROEJA em Agroindústria, já que a população local e regional tem sido chamada a
participação efetiva de acesso à instrução em uma sociedade tão desigual e seletiva.
É de fundamental importância dizer então que, a EJA constitui‐se de um público peculiar,
e por esse motivo necessita de um trabalho diferenciado em todo o processo. Seja na recepção
deste alunado, seja ao realizar a seleção destes, no encaminhar do processo ensino
aprendizagem, nas ações pedagógicas na escola, no material a ser utilizado pelos discentes, na
construção curricular dos cursos, etc. Enfim, a educação não deve ser imposta, mas deve ser
construção do conhecimento. Assim, há de se pensar na proposta de uma educação libertadora e
dialógica, principalmente quando se trata de jovens e adultos os quais estão retornando os
estudos e já tem vivências no mundo, já estão inseridos em uma realidade que incorporam
conhecimentos prévios carregados de significados diferenciados.
Este estudo constou de investigação preliminar, constituído mais de abordagens
conceituais para que se possa ter uma visão mais geral sobre o curso na modalidade PROEJA
oferecido no IFG Campus Itumbiara. Ressalta‐se a pertinência de discussões sobre o tema, bem
como aprofundar ou direcionar pesquisas para questões como: permanência e êxito do alunado
no curso, metodologias dos docentes em sala de aula, atuação e campo de trabalho na região e
impressões do campus sobre o curso oferecido, para que se possa entender a dimensão desta
modalidade de ensino para a região.
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RESUMO
Com vistas à sustentabilidade ambiental, as práticas
como o reúso de água, aproveitamento energético,
reciclagem de resíduos sólidos e arborização de
ambientes urbanos têm se tornado cada vez mais
comuns e necessárias. O projeto selo verde escolar visa
à implantação de soluções sustentáveis em escolas,
baseados em quatro eixos de atuação: água, energia,
resíduos sólidos e arborização. O projeto piloto se deu

em uma escola de ensino integrado do município de
Maracanaú (Escola de Ensino Médio Profissional
Governador Luiz Gonzaga Mota). Implementadas as
ações propostas, até o presente momento, a escola
enquadrou‐se no selo verde escolar nível C.

PALAVRAS‐CHAVE: Sustentabilidade, água, energia, resíduos sólidos, arborização.

SOCIAL DESIGN SCHOOL GREEN SEAL: SUSTAINABLE SOLUTIONS IN SCHOOLSABSTRACT
With a view to environmental sustainability
practices such as water reuse, energy use, solid waste
recycling and greening of urban environments have
become increasingly common and necessary. The school
green seal project aims to implement sustainable
solutions in schools, based on four axes: water, energy,

solid waste and greening. The pilot project took place in
a Integrated Maracanaú (High School Vocational
Governor Luiz Gonzaga Mota) school education.
Implemented the proposed actions, to date, the school
framed in green stamp school level C.

KEY‐WORDS: Sustainability, water, energy, solid waste, trees.
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INTRODUÇÃO
A busca pela manutenção e/ou melhoria na qualidade de vida, deve vir acompanhada de
soluções de maior eficiência no uso dos recursos naturais, de menor impacto ambiental e de
justiça social, pautados por valores éticos. A sociedade busca um novo modelo de
desenvolvimento que responda a estas questões, um novo paradigma definido como
desenvolvimento sustentável (MOTTA,2009). Por esse motivo, este novo paradigma também
deve fazer parte do ambiente escolar.
O objetivo geral do projeto foi desenvolver soluções ambientais sustentáveis em escolas do
município de Maracanaú, contribuindo, assim, com a política ambiental já existente no
município. Pra tal, o projeto piloto se deu em uma escola de ensino integrado do município de
Maracanaú (Escola de Ensino Médio Profissional Governador Luiz Gonzaga Mota), onde procurou
implementar soluções sustentáveis em quatro eixos principais: água, energia, resíduos sólidos e
arborização. Buscou‐se envolver os alunos de maneira que eles mesmos dessem continuidade ao
projeto a fim de se buscar instituir tais ações como conteúdo curricular nas escolas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente procuramos a direção da escola, onde se procedeu a apresentação do projeto.
Posteriormente foi realizada uma reunião geral para apresentação do projeto aos alunos
participantes. Cerca de 10 alunos foram designados para cada eixo de atuação.
Os eixos de atuação assim como as ações em cada um deles estão apresentados na Tabela 01. O
projeto piloto se deu em uma única escola, mas a experiência servirá de modelo para a expansão
de tal projeto. Quando dessa expansão, cada escola terá o objetivo de implementar o maior
número de ações possíveis, dentro dos eixos propostos.
A proposta é que, a médio ou longo prazo, seja instituído um “selo verde escolar”, com conceito
variando de “D”(pior) a “A”(melhor) (ver Tabela 02), dependendo do número de ações
implementadas em cada escola. Ano a ano, as escolas buscarão a melhoria contínua e, com isso,
uma cultura sustentável saudável será incutida no meio escolar do município.
Após a reunião geral, cada grupo, correspondente a cada eixo, iniciou a implementação de suas
ações.
Tabela 1 – Eixos e ações do projeto
EIXO
1

ÁGUA

2

ENERGIA

3

RESÍDUOS SÓLIDOS










AÇÕES
Campanha contra o desperdício de água;
Aproveitamento de águas pluviais;
Reuso.
Campanha contra o desperdício de energia;
Aproveitamento do potencial energético local.
Compostagem;
Campanha lixo no lixo;
Campanha contra o desperdício de alimentos;
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ARBORIZAÇÃO






Caracterização do lixo.
Plantio de mudas;
Canteiro;
Irrigação.

Tabela 2 – Conceito do selo verde escolar
CONCEITO
A
B
C
D

ATENDIMENTO
Atender à totalidade das soluções propostas em todos os
eixos.
Atender a pelo menos duas ações do eixo 1, duas ações
do eixo 2, três ações do eixo 3 e duas ações do eixo 4.
Atender a pelo menos uma ação do eixo 1, uma ação do
eixo 2, duas ações do eixo 3 e uma ação do eixo 4.
Atender a, pelo menos, uma ação em cada eixo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No eixo água foi realizada uma palestra educativa, que deu início à campanha contra o
desperdício de água. A campanha se deu com a disseminação das idéias expostas na palestra
educativa e foram utilizados materiais impressos para a concepção da campanha.
A campanha busca também que os alunos possam adotar as práticas expostas no projeto, em
suas casas. Práticas simples como o fechamento da torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes
ou lavar roupas e louça, diminuição do tempo de banho, utilização racional do vaso sanitário e
verificação de vazamentos.
Pretende‐se comparar o consumo de água antes e depois da implantação da campanha na
escola, a fim de se quantificar, em termos monetários, a economia alcançada.
Dependendo do valor economizado, pretende‐se adquirir algum equipamento para a própria
escola, por mais simples que seja, ou até mesmo um brinde para os alunos mais engajados na
campanha de redução do desperdício de água.
Foi realizada uma oficina com os alunos do eixo água, ensinando a construir um pluviômetro a
partir de garrafa descartável. Foram utilizadas garrafas PET de 2,5 litros e realizados os seguintes
procedimentos:
Para construir um pluviômetro caseiro foi preciso, além da garrafa PET lisa, uma régua de
plástico, uma fita adesiva larga e transparente, e um punhado de areia com cimento.
Primeiro cortamos a parte de cima da garrafa logo abaixo onde termina a curva, fazendo assim
um funil.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Depois misturamos a areia com cimento e colocamos um pouco de água, formando uma massa,
sem deixar ficar muito aguado. Depois colocamos no fundo da garrafa até ficar levemente acima
da linha entre a parte lisa e a curvatura da base. Damos várias batidinhas nas laterais da garrafa
para assentar bem a massa. Quando vimos que chegou na linha, jogamos um pouquinho de
cimento sobre a água que empoçou, damos mais algumas batidinhas e deixamos secar até o
outro dia. Depois verificamos se a superfície do cimento ficou bem plana.
Prendemos a régua verticalmente e do lado de fora da garrafa com a fita adesiva, de maneira que
o "0" da régua ficou exatamente rente à superfície do cimento. Depois colocamos o funil na boca
da garrafa. O resultado foi como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Pluviômetro caseiro a partir de garrafa PET.
O pluviômetro será instalado a 1,5m do chão, a fim de termos um histórico de chuvas da região.
Na oficina, foi ensinado como fazer a leitura do pluviômetro seguindo a seguinte memória de
cálculo:
V=Axh

Equação (1)

h = V/A
onde:
V = Volume

A = Área

h = Altura

Supondo que o nosso pluviômetro tenha armazenado uma chuva de 10mL, temos um volume de
0,01L.
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Calculando a área da boca da garrafa PET, temos:
A = πd2/4

Equação (2)

A = π0,102/4
A = 0,00785 m
onde:
A – área

d – diâmetro da garrafa

Logo, substituindo o volume e a área na equação (1) ,temos:
h = 0,01 L/ 0,00785 m2
h = 1,27 L/ m2
Sabendo que 1 mm de chuva corresponde a 1L de água, a cada metro quadrado, por regra de três
simples, temos:
1 mm ‐‐‐‐ 1 L/m2

X = 1,27 mm

Equação (3)

x mm ‐‐‐‐ 1,27 L/m2
Isso quer dizer que, em nosso pluviômetro, cada marcação de 10 mL, corresponde a 1,27 mm de
chuva.
No eixo energia, assim como no eixo água, foi realizada uma palestra educativa, que deu início à
campanha contra o desperdício de energia. A campanha se deu com a disseminação das ideias
expostas na palestra educativa e também foram utilizados materiais impressos para a concepção
da campanha.
Os principais tópicos abordados na palestra foram o uso racional dos seguintes equipamentos:
Chuveiro Elétrico, geladeira/freezer, lâmpadas, televisão, ferro elétrico, máquina de lavar roupa,
ar‐condicionado e computador.
A palestra contemplou ainda, as dicas básicas dos cuidados que se deve tomar quando do ato da
compra de equipamentos eletro/eletrônicos.
Outra ação desenvolvida no eixo foi o aproveitamento do potencial de luz local, através da
colocação de uma “lâmpada PET”. Os materiais necessários para esta ação foram: Garrafa PET
transparente, água sanitária ou cloro, água da torneira, tubo de filme fotográfico (ou qualquer
outro material que possa proteger a tampa da garrafa).
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Foi cheia a garrafa PET com água e adicionado um pouco de cloro. Tampou‐se bem e colocado
o tubo de filme na tampa, pois assim será evitado que o líquido seque devido aos raios solares.
Em seguida, foi encaixada a lâmpada no espaço aberto no telhado, tendo o cuidado de isolar bem
o furo, para que não se torne um problema quando vierem chuvas e começar a cair goteiras. Na
Figura 2 observam‐se algumas etapas da confecção da “lâmpada PET” durante aula prática com
alunos da escola onde se desenvolveu o projeto Escola Selo Verde.

Figura 2 – Aula prática de confecção de “Lâmpada PET”. Maracanaú ‐ CE, 2012.

A exemplo do eixo água pretende‐se comparar o consumo de energia antes e depois da
implantação da campanha na escola, a fim de se quantificar, em termos monetários, a economia
alcançada.
Uma ação que poderá ser implementada será o levantamento do consumo individual dos
equipamentos eletro/eletrônicos da escola, a fim de que, uma vez identificados quais são os
maiores consumidores, se possa tomar ações no sentido de atenuar o consumo energético.
Outra ação implementada foi a permanência de algumas janelas semiabertas no período noturno
(desde que sejam gradeadas, por questões de segurança). Com isso, na primeira hora de
utilização de uma sala, os aparelhos de ar‐condicionado permanecerão desligados, pois, devido à
permanência das janelas semiabertas pela noite, a temperatura do ambiente esteve em níveis
relativamente agradáveis.
No eixo resíduos sólidos a primeira ação realizada foi caracterização dos resíduos inorgânicos da
escola. Tal atividade procedeu da seguinte forma:
 Os resíduos foram coletados durante três dias pela escola;
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 Durante o experimento o lixo foi despejados numa lona plástica de acordo com o método
de caracterização de resíduos sólidos denominado quarteamento;
 Em seguida, após ser heterogeneizado e dividido em quatro partes iguais, foram
escolhidas duas dessas partes que mais representa o lixo da escola;
 Essa ação foi repetida mais uma vez, reduzindo o volume dos resíduos a
aproximadamente um quarto do total inicial;
 O volume final foi medido e pesado para se obter a massa específica do lixo.
 Por fim, os resíduos foram separados de acordo com suas propriedades fisico‐químicas:
plástico, papelão, papel e metal, para obtenção do percentual que cada um representa do
total.
A capacidade do recipiente onde se mediu o volume dos resíduos representativos foi
calculada a partir das dimensões de seu diâmetro e altura, por ser de área circular. Seu
volume mediu 0,011 m³, e o peso do lixo contido nele igual a 0,291 kg.
Dividindo a massa pelo volume, temos que: a massa específica dos resíduos sólidos da escola
é de 26 kg/m³. Desse total ‐ 291 g de lixo ‐ o percentual que cada fração representa do total, é
o descrito no Quadro 1:
Quadro 1 ‐ percentual que cada fração representa dos resíduos da escola
Escola Governador Gonzaga Mota
Componente
Plástico
Papelão
Papel
Metal
totais

Percentual em Peso (seco)
33,42%
21%
39,94%
5,58%
100%

Biodegrabilidade
Classificação
Difícil Biodegradação
Facilmente Biodegradável
Não Biodegradável

(% do total)
33,42
60,94
5,58
100

Figura 3 – Campanha contra o desperdício de alimentos. Maracanaú –CE, 2012.
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Na campanha contra desperdício de alimentos (Figura 3), criou‐se um ranking das turmas que
menos desperdiça comida. Todos os dias as sobras de alimentos provenientes da cantina são
pesados e lançados numa planilha. Como as sobras são separadas em recipientes diferentes, é
possível saber quanto cada turma desperdiçou.
A arborização da escola se deu pelo método de plantio de mudas. As mudas foram doadas pela
Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú (SEMAM) e a metodologia de plantio foi a
recomendada pela EMBRAPA e descrita a seguir:
 As mudas devem ser plantadas em épocas em que as temperaturas não sejam extremas e
haja água suficiente para o seu desenvolvimento. O momento em que uma muda está
apta a ser levada ao campo é aquele em que ela tem de parte aérea o mesmo
comprimento da embalagem;
 Antes do plantio as mudas devem ser preparadas para evitar cachimbamento cortando‐se
o fundo do recipiente de plástico;
 Em seguida, a lateral do recipiente deve ser cortada (Figura 08) e o recipiente retirado e
guardado para não poluir o ambiente;
 Imediatamente antes do plantio as raízes laterais, quando estiverem enrolando o torrão
devem ser aparadas com canivete amolado. Feito isto a muda estará pronta par ir para a
cova;
 Após a colocação da muda na cova, já adequadamente adubada, procede‐se o
fechamento da mesma.
No ato do plantio ainda foram obedecidas as seguintes recomendações: Escavação de cova de 40
x 40cm; Devoluçãodo solo que foi escavado; Escavação de uma pequena cova no meio para
receber a muda; Plantio da muda; Escavação de dois furos, um de cada lado, para aplicação de
fertilizante; Colocação de um tutor (pequena vara para sustentação); Amarração da muda com
barbante (nó em forma de 8 para não machucar a muda).

Figura 4 – Atividade de plantio de mudas. Maracanaú ‐ CE, 2012.
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CERTIFICAÇÃO

As ações desenvolvidas até o presente momento estão relacionadas na tabela 3, certificando a
escola, portanto, como ESCOLA SELO VERDE C.

Tabela 3 – Ações implementadas até a presente data.
EIXO
1

ÁGUA

2

ENERGIA

3

RESÍDUOS SÓLIDOS

4

ARBORIZAÇÃO










AÇÕES
Campanha contra o desperdício de água;
Construção de pluviômetro
Campanha contra o desperdício de energia;
Aproveitamento do potencial energético local
(Lâmpada PET e janelas semi‐abertas à noite).
Campanha lixo no lixo;
Campanha contra o desperdício de alimentos;
Caracterização do lixo.
Plantio de mudas

CONCLUSÕES

Concluiu‐se que o desenvolvimento do projeto Escola Selo Verde propiciou a complementação da
grade curricular dos alunos, visto que as ações demandaram conhecimento interdisciplinar, como
por exemplo, as ciências: botânica, hidrologia, matemática, economia, física, sociologia, dentre
outras
A realização do ciclo de palestras foi bem recebida pelo corpo de alunos e professores da escola,
alcançando seu objetivo de conscientização e envolvimento destes no projeto.
A construção do pluviômetro possibilitará o acompanhamento do comportamento pluviométrico
da região onde a escola está inserida, possibilitando a aquisição de dados mais específicos para o
futuro dimensionamento do sistema de coleta de águas pluviais.
A implantação da lâmpada PET resultou na diminuição do uso das lâmpadas convencionais no
ambiente em que foi instalada.
No que tange aos resíduos sólidos, a partir do diagnóstico realizado, é possível identificar onde a
escola pode melhorar na sua contribuição com o meio ambiente. Podemos citar, por exemplo,
que a geração de resíduos provenientes de plástico ainda é muito grande, podendo ser reduzida
significativamente com uma campanha de adoção de copos, reduzindo o uso de descartáveis na
hora do lanche.
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O eixo arborização promoveu maior cobertura vegetal na área da escola, prevendo, com isso,
melhoria no micro clima local. Além disso, o eixo promoveu integração significativa entre os
alunos e o contato direto dos alunos com as práticas sustentáveis.
A Secretaria de Meio Ambiente se interessou em ampliar o projeto para sua promoção em mais
escolas do município de Maracanaú.
Os alunos levaram as idéias desenvolvidas na escola para as suas casas. Assim, o projeto terá
prosseguimento na escola, com vistas ao alcance do selo verde nível A.
REFERÊNCIAS
EMBRAPA. Cultivo

da

Erva‐Mate. Disponível

em:

<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Erva‐
mate/CultivodaErvaMate/08_6_plantio.htm>. Acesso em: 06 abr. 2012.
MOTTA, Silvio R. F.; AGUILAR, Maria Teresa P.. SUSTENTABILIDADE E PROCESSOS DE PROJETOS
DE EDIFICAÇÕES. Gestão & Tecnologia de Projetos, Minas Gerais, v. 4, n. , p.84‐119, 1 maio 2009.
NATUREBA. Dicas

de

Economia

de

Energia

Elétrica. Disponível

em:

<http://www.natureba.com.br/>. Acesso em: 16 abr. 2012.
SILVA, Monica Maria Pereira da & LEITE, Valderi Duarte. Diagnóstico ambiental realizado
segundo a percepção de educadoras do ensino fundamental de duas escolas da rede pública do
município de Campina Grande‐ PB.

In Anais do 21ª

Congresso Brasileiro de Engenharia

Sanitária e Ambiental. João Pessoa, 2001; outros.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

A LIBERDADE DE CÁTEDRA E O REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO IFCE –
CAMPUS DE CEDRO
Renan de Oliveira Albuquerque (IC)1; Raimundo Leandro Neto (PQ)2
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Cedro – Licenciatura em Matemática
2
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Cedro – PIBIC/IFCE
renan_o.albuquerque@ymail.com

RESUMO
O presente artigo é um estudo sobre a presença dos
princípios da liberdade de cátedra no Regulamento da
Organização Didática (ROD) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) –
campus Cedro. No artigo fazem‐se inicialmente
considerações sobre a definição e origem do termo
cátedra. Por meio da pesquisa documental apresenta‐se
a trajetória do tema estudado ao longo das
Constituições Brasileiras (1934, 1937, 1946, 1967 e
1988), assim como em algumas Leis complementares da
educação nacional (nº 5.540/68 e nº 9.394/96). Esse
resgate histórico tem o objetivo de sintetizar a ideia de
cátedra em diferentes contextos da política ao longo de
suas transformações, resultando em um entendimento

efetivo do conceito. Mediante a consulta da bibliografia
especializada da área do objeto da pesquisa é feita uma
contextualização entre a legislação e a autonomia do
professor em sala de aula. A partir desse apanhado
espera‐se detectar e analisar os preceitos da liberdade
de cátedra contidos no ROD do IFCE – campus Cedro.
Ao final da pesquisa conclui‐se que a liberdade de
cátedra apesar de ser um conceito que sofreu inúmeras
transformações ainda se faz presente, mesmo que de
modo implícito, na Constituição Federal atual, em Leis
Complementares e em regulamentos de Instituições,
como é o caso do IFCE – campus de Cedro, mesmo que
de forma limitada.

PALAVRAS‐CHAVE: Liberdade de cátedra; IFCE – campus de Cedro; Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB; Regulamento da Organização Didática – ROD.

FREEDOM FROM CHAIR AND REGULATION OF THE ORGANIZATION OF TEACHING IFCE –
CAMPUS CEDRO
ABSTRACT
This paper is a study on the presence of the principles of
academic freedom in the Teaching Organization (ROD)
from the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Ceará Regulation (IFCE) – campus Cedro.
In the article initially make considerations about the
definition and origin of the term chair. Through
documentary research presents the trajectory of the
subject studied along the Brazilian Constitutions (1934,
1937, 1946, 1967 and 1988), as well as some additional
Laws of National Education (No. 5.540/68 and No.
9.394/96) . This historical review aims to summarize the
idea professorship in different political contexts
throughout their transformations, resulting in an

effective understanding of the concept. By consulting
the relevant literature of the object of the search area,
we contextualize between legislation and teacher
autonomy in the classroom. From this overview it is
expected to detect and analyze the precepts of
academic freedom contained in the ROD IFCE – campus
Cedro. At the end of the study it is concluded that
academic freedom despite being a concept that has
undergone numerous transformations is still present,
even implicitly, the current Federal Constitution in
Supplementary Laws and regulations of institutions ,
such as the IFCE – campus Cedro, even in a limited way .

KEY‐WORDS: Academic freedom; IFCE – campus Cedro; Federal Constitution; Law of Guidelines and Bases of
National Education ‐ LDB; Rules of the Organization Curriculum ‐ ROD.
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INTRODUÇÃO
A liberdade de cátedra é um princípio que assegura ao docente a liberdade de aprender,
lecionar, investigar e divulgar o saber. Esse preceito é determinante para a autonomia didático‐
científica, permitindo que o professor tenha livre‐arbítrio para a escolha dos critérios
metodológicos a serem utilizados em sala de aula. Guerra (2008, p. 21) vai além e afirma que o
docente deve ter “a liberdade de prover aulas, bem como, de escolher pela mais perfeita técnica
de instrução sem a interferência do Estado, conquanto deva respeitar os parâmetros estipulados
conforme diretrizes de ensino”.
Esse conceito de liberdade passou por muitas transformações ao longo dos anos,
acompanhando sempre as mudanças sofridas pela sociedade e pela política. Desde os primórdios
da organização da educação brasileira, esse assunto foi tratado nas legislações educacionais e nas
Leis máximas do país.
Trazendo a ideia para o contexto atual, onde os departamentos são as unidades centrais
de ensino nas universidades, pode‐se dizer que a liberdade de cátedra é sinônima de liberdade
acadêmica. Para Paim, “isto significa que nenhum departamento tem o direito de imiscuir‐se na
matéria, que é da responsabilidade individual do professor” (1979, p. 13). Mas este deve
respeitar os parâmetros mínimos de conteúdo pré‐estabelecidos. “A Universidade pode,
certamente, divergir da orientação que determinado professor tenha decidido imprimir à
disciplina de sua responsabilidade e, neste caso, dispensar os seus serviços. Mas há de fazê‐lo às
claras”.
Dessa forma, conhecer a autonomia do professor assegurada pela legislação educacional
oficial e pelos regulamentos internos das instituições de ensino, assim como, acompanhar sua
evolução no decorrer dos anos, configura‐se em um passo importante para a compreensão de
seus limites e de sua consequência para o processo de ensino e aprendizado. “A liberdade de
cátedra tem raiz na responsabilidade individual e na consequente ênfase da liberdade. Apoiar e
defender a liberdade de cátedra supõe, porém, defender a possibilidade de expressão de ideias e
teses com as quais não concordamos” (OLIVEIRA, 2012, p. 13).
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do presente artigo foi adotada a pesquisa documental como
procedimento metodológico. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 174) a principal
característica da pesquisa documental “é que a fonte de coleta de dados está restritos a
documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. A consulta a
tais documentos pode ser feita “no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”.
Para Tozoni‐Reis (2009, p. 30) “por documentos podemos entender, por exemplo, normas
jurídicas ou documentos oficiais de políticas públicas”.
Foram consultadas as Constituições brasileiras de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, assim
como, as Leis nº 5.540/68 e nº 9.394/96 (LDB), com o intuito de analisar a trajetória do tema ao
longo da história da política educacional brasileira. As fontes da legislação foram os sites da
Câmara Federal. “Na perspectiva da pesquisa, as Constituições brasileiras são compreendidas
como documentos‐chave para compreender o contexto e os temas relevantes dos diferentes
momentos históricos” (VIEIRA, 2007, p. 02). Outro documento estudado foi o Regulamento da
Organização Didática (ROD) do IFCE – campus Cedro, baixado do site oficial da Instituição.
Tomam‐se como orientação obras de autores especializados no objeto de pesquisa em
questão, como Fávero (2000), Guerra (2008), Martins (2005), Oliveira (2012), Paim (1979),
Teixeira (2008) e Vieira (2007). Seus posicionamentos permitem que o tema seja abordado de
maneira contextualizada com a educação nas escolas, tirando o foco puramente do direito e da

jurisprudência dos tribunais. Neste diapasão de informação espera‐se discutir de que forma a
liberdade de cátedra se faz presente nos regulamentos de instituições e em especial no ROD do
IFCE – campus Cedro.
RESULTADOS E DISCUÇÃO
DA ORIGEM DO TERMO
O vocábulo catedrático foi amplamente utilizado para designar o professor titular de uma
determinada disciplina. Ao se analisar a palavra cátedra individualmente, chega‐se a
denominação de cadeira. Segundo Martins (2005, p. 06), “a palavra cadeira teria vindo do grego
kathédra, com o significado de ‘que serve para sentar, assento, banco, fundamento’. Entrou pelo
latim como cathèdra, cathedrae de ‘cadeira, assento, cadeira de professor, cadeira e funções
episcopais’ com deslocamento do acento tônico, por via popular. Catedrático teria a datação de
1543”.
Para se entender a ideia de cátedra em relação ao magistério, se faz necessário voltar aos
primórdios das atividades universitárias, onde os professores tinham uma posição de destaque
no meio acadêmico. Essa proeminência era evidente na própria sala de aula, que estava dividida
em dois planos diferentes, sendo que os catedráticos ocupavam a cadeira mais elevada em
relação às restantes ocupadas pelos alunos.
As universidades surgem na Idade Média, organizadas como uma
corporação de mestres e discípulos, aspirantes à universalidade do saber e
a eles dedicados. Nascem marcadas pela cátedra ou cadeira, nas quais seus
regentes, acomodados fisicamente em um plano superior ao de seus
ouvintes, detinham amplos poderes, convivendo intensamente com seus
alunos e discípulos, lendo os livros, fazendo‐os repetir e coordenando os
debates com destreza de argumentação (FÁVERO, 2000, p. 01).

Os princípios da liberdade de Cátedra foram propostos formalmente por Wilherlm Von
Humboldt da Universidade de Berlim, no inicio do século XIX. De acordo com Castro (2011, s/p),
eram três os pilares que fundamentavam essa liberdade:
O primeiro, a liberdade dos professores para defenderem as suas ideias,
por mais impopulares ou cáusticas que fossem. O segundo, a liberdade de
escolher os tópicos de sua pesquisa. O terceiro, o certificado de garantia,
plasmado na estabilidade da cátedra, impedindo que eles perdessem o
emprego caso cutucassem os poderosos.

Evidentemente, a sociedade e o meio acadêmico sofreram muitas transformações desde
o século XIX, e essa liberdade sofreu muitas modificações que até hoje são discutidas por
estudiosos e definidas pelos poderes legislativos.
A LIBERDADE DE CÁTEDRA NAS CONSTITUIÇÕES E PRINCIPAIS LEIS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS
Todas as constituições brasileiras trataram do tema educação. Algumas de maneira
superficial. Outras, porém, com um tratamento mais amplo e profundo. Desde a primeira
constituição, “a competência de fixar diretrizes para a educação nacional passou a ser exercida
pelo governo federal, princípio que se manteve presente em todos os textos constitucionais
desde então. A difusão da instrução pública, em todos os graus, tornou‐se atribuição concorrente
da União e Estados” (TEIXEIRA, 2008, p. 11).

Desse modo “o estudo das constituições é tema relevante para a reflexão sobre a política
educacional por várias razões. As cartas magnas são documentos escritos para serem divulgados
e incorporados à vida pública; configuram‐se, portanto, como instrumentos formais de prescrição
de regras que contribuíram para a formação de um aparato jurídico no País” (VIEIRA, 2007, p.
16). Portanto, é importante analisá‐las, interpretando seu impacto para a educação nacional.
A constituição de 1988 é a sétima adotada de país, promulgada no dia 5 de outubro de
1988 e conhecida como “Constituição Cidadã”. As Constituições anteriores são as de 1824, 1891,
1934, 1937, 1946 e 1967. A ideia de cátedra ganhou força com as constituições de 1934 e 1946.
Devido a isso, o conceito de cátedra será apresentado a partir da Carta de 34.
CONSTITUIÇÃO DE 1934 (SEGUNDA DA REPÚBLICA)
A constituição de 1934 instituiu dispositivos que organizaram a educação nacional em
linhas gerais por meio de um plano nacional de educação elaborado pelo Conselho Nacional de
Educação. A ideia de cátedra ganhou força inicialmente com os Artigos 155 e 158 dessa
Constituição:
Art. 155. É garantida a liberdade de Cátedra.
[...];
Art. 158. É vedada a dispensa de concurso de títulos e provas no
provimento dos cargos do magistério oficial, bem como, em qualquer
curso, a de provas escolares de habilitação, determinadas em lei ou
regulamento.

Em síntese, a Carta de 34 estipulava a garantia da liberdade de cátedra sendo vedada a
dispensa do concurso de títulos e provas no provimento dos cargos do magistério oficial. Na
prática, isso garantia aos professores nomeados por concurso para os institutos oficiais, a
vitaliciedade e a inamovibilidade nos cargos e, em casos de extinção da cátedra, o professor seria
aproveitado.
CONSTITUIÇÃO DE 1937 (ESTADO NOVO)
Ao contrário da Constituição anterior, elaborada pelo poder legislativo, a Constituição de
1937 foi outorgada e seu conteúdo não fazia qualquer menção ao trabalho do professor em sala
de aula. Essa constituição basicamente desobrigava o Estado a dar uma educação geral e gratuita
para a população.
Para Fávero (2000, p. 04), “o mais grave, é como pensar em liberdade de cátedra, tal
como fora consagrado na Carta de 34, quando a abertura aventada pela Revolução de 30 passa a
ser vista, a partir de 1935, como um erro a ser corrigido”. Em síntese a Constituição de 1937
inverteu as tendências democráticas da de 1934.

CONSTITUIÇÃO DE 1946
A Constituição de 1946 retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma
legal, após as deliberações do Congresso recém‐eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia
Nacional Constituinte. A liberdade de cátedra reapareceu, porém deixou de ter um Artigo próprio
como na Carta de 1934 e passou a figurar nos incisos do Artigo 168:
Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:
[...];
VI ‐ para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no
superior oficial ou livre, exigir‐se‐á concurso de títulos e provas. Aos

professores admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada a
vitaliciedade.
[...];
VII ‐ é garantida a liberdade de cátedra.

Em resumo, no que se refere a essa questão, a Carta Magna de 1946 consagra três
pressupostos já tratados anteriormente na Constituição de 1934. São eles: provimento das
cátedras por concurso de títulos e provas, liberdade de ensino e vitaliciedade.
CONSTITUIÇÃO DE 1967 (REGIME MILITAR)
O contexto predominante na época da Constituição de 1967 era o autoritarismo e a
política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos internos do regime.
Instalado em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava
o Legislativo. O conceito de liberdade de cátedra foi mantido:
Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos
ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do
Estado, e será dada no lar e na escola.
[...];
VI ‐ é garantida a liberdade de cátedra.

Essa Constituição revogou o privilégio da vitaliciedade da cátedra, sendo substituída nas
universidades públicas pela carreira docente constante de concurso de títulos e provas para os
níveis inicial e final.
LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 (REFORMA UNIVERSITÁRIA)
Essa Lei fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação
com a escola média, assim como outras providências. Em um de seus Artigos ela determina a
extinção da cátedra na organização do ensino superior brasileiro.
Art. 33. Os cargos e funções de magistério, mesmo os já criados ou
providos, serão desvinculados de campos específicos de conhecimentos.
[...];
§ 3º Fica extinta a cátedra ou cadeira na organização do ensino superior do
País.

Legalmente, a figura do catedrático desaparece do cenário universitário brasileiro dando
lugar aos departamentos como elementos centrais das decisões acadêmicas. “Não sem
resistência, o departamento foi sendo implantado. Na Avaliação da Implantação da Reforma
Universitária nas Universidades Federais, realizada em 1975, constatam‐se problemas
recorrentes, como: o excesso de departamentos e a resistência por parte dos docentes à
integração” (FÁVERO, 2000, p. 12). Ou seja, a institucionalização dos departamentos em
substituição ao modelo catedrático, não foi uma transição tranquila, refletindo o cenário político
da época.
CONSTITUIÇÃO DE 1988 (CONSTITUIÇÃO CIDADÃ)
A Constituição de 1988 não traz mais o termo liberdade de cátedra. Seu conceito ficou
implícito na liberdade de ensinar e aprender, tratado no Artigo 206, em especial nos incisos II e
III, que proclamam:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...];
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III ‐ pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, [...];
[...]

No que diz respeito à liberdade de ensinar, o dispositivo constitucional possui a finalidade
de garantir o pluralismo de ideias e concepções no âmbito do processo de ensino‐aprendizagem;
também busca garantir a autonomia didático‐científica dos professores. Permite que os docentes
manifestem, em relação ao conteúdo sob sua responsabilidade, suas próprias convicções e
pontos de vista.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN)
Essa Lei estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Em relação à liberdade de
cátedra, seus princípios novamente se encontram implícitos:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...];
II ‐ liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III ‐ pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV ‐ respeito à liberdade e apreço à tolerância;
[...].

A LDB apenas reforça o que já está presente na Constituição de 1998. Porém acrescenta o
respeito à liberdade e apreço à tolerância. Assim como na Constituição Cidadã, a liberdade de
ensinar do professor termina quando começa a liberdade de aprender do aluno.

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA (ROD) DO IFCE – CAMPUS CEDRO
O regulamento de organização didática (ROD) foi instituído pela Resolução nº 33, de 02 de
setembro de 2010. Foi elaborado em consonância com a constituição Federal de 1988 e a LDB.
Está organizado em sete títulos: Da missão, da oferta e do regime acadêmico; Da organização
didática; Do grupo docente; Do grupo discente; Do sistema disciplinar; Da educação à distância –
Ead e Das disposições finais e transitórias.
O título III trata do grupo docente, especificando no Capítulo I sua constituição:
Art. 78 O grupo docente do IFCE constitui‐se de professores habilitados
para o cargo, em obediência às disposições legais.
Parágrafo único ‐ Os integrantes do grupo docente poderão ocupar
funções correlatas e outras de natureza administrativa que atendam às
necessidades da Instituição, desde que não se configure desvio de função.

O grupo docente do IFCE – campus de Cedro possui direitos relacionados ao desempenho
de suas funções. Alguns deles estão atrelados aos princípios de liberdade de cátedra. No capítulo
II do título III esses direitos estão elencados da seguinte forma:
Art. 79 Os membros do grupo docente, além dos direitos que lhes são
assegurados pelo Regime Jurídico do Serviço Público Federal, combinados
com a legislação de ensino, terão os seguintes direitos complementares:

a) ministrar aulas de acordo com o disposto no edital regulador do
respectivo concurso ao qual o docente se submeteu.
[...];
d) propor aos órgãos competentes medidas que objetivem o
aprimoramento do processo ensino aprendizagem, da avaliação, da gestão
acadêmica e administrativa e da ordem disciplinar;
[...];
f) solicitar à chefia imediata afastamento de suas atividades, para
participar de treinamentos, congressos, feiras, seminários, cursos de
capacitação e outras atividades de desenvolvimento de recursos humanos
nas suas áreas de atuação, observadas as normas complementares
atinentes a esse direito;
g) exercer com autonomia suas atividades didático‐pedagógicas,
observando a legislação de ensino e as normas vigentes;
h) participar da gestão da Instituição nos termos do seu Regimento Interno
e da legislação vigente
[...].

Analisando os itens acima expostos é possível relaciona‐los com os princípios da liberdade
de cátedra propostos por Wilherlm Von Humboldt. Os itens “a” e “g” recaem diretamente sobre
o primeiro princípio: a liberdade dos professores para defenderem suas ideias, por mais
impopulares ou cáusticas que sejam. Os professores têm o direito e a autonomia para ensinar o
conteúdo seguindo suas convicções, porém os itens destacados limitam essa autonomia ao edital
do concurso e à legislação de ensino.
O item “f” recai sobre o segundo princípio: liberdade para escolher os tópicos de sua
pesquisa. No entanto, o item limita essa pesquisa para somente a área de atuação do professor.
Os itens “d” e “h” relacionam‐se com o terceiro princípio: Estabilidade da cátedra,
impedindo que o professor perca o emprego caso “cutuque” os poderosos.
CONCLUSÃO
Com a pesquisa percebe‐se que a liberdade e autonomia do professor são garantidas pela
legislação vigente. No entanto, o aprender, o ensinar, o pesquisar e o divulgar são colocados no
mesmo patamar de importância. Dessa forma, essa liberdade de ensinar autoriza o professor a
expor suas convicções e posicionamentos, assim como, na escolha das metodologias, estratégias
e instrumentos legalmente e pedagogicamente autorizados e reconhecidos. No entanto, a
liberdade de aprender dos alunos os permite filtrarem essas ideias. Ou seja, na Constituição de
1988, a liberdade de ensinar é uma liberdade limitada, pois divide espaço com a liberdade de
aprender dos alunos e a garantia mais ampla de pluralismo de ideias e de abordagens
pedagógicas, integrando todas a um direito maior: o direito à educação. No caso do ROD do IFCE
– campus Cedro é possível identificar alguns princípios da liberdade de cátedra, porém, conforme
afirmado acima, limitada, nos termos da legislação vigente.
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RESUMO
O presente trabalho relata uma experiência de estágio
básico ocorrida em uma unidade para cumprimento de
medida socioeducativa de internação por adolescentes
autores de ato infracional. Quis‐se conhecer as práticas
socioeducativas, seu campo de aplicação, os sujeitos a
quem se destinam e as questões que as atravessam.
Percebeu‐se um paradoxo entre ranços menoristas –
refletidos na estrutura da unidade, análoga ao modelo
penitenciário –, e práticas profissionais humanizadas,
caracterizadas pela aproximação com o adolescente, a
escuta de suas falas e o respeito a suas singularidades.
Foi esse o espaço onde melhor se pode vislumbrar a

socioeducação em sua positividade pedagógica, como
dispositivo mediador da ressignificação da vivência
infracional e da construção de novos rumos,
significados e formas de existência, à distância da
criminalidade. Porém, o impacto das intervenções no
campo das medidas socioeducativas é limitado, pois se
almeja garantir uma cidadania que vem sendo
reiteradamente negada aos adolescentes. Desse modo,
reconhece‐se a insuficiência da socioeducação e a
importância de esta integrar uma rede ampla de ações
afirmativas que oportunizem a usufruição dos direitos e
o exercício da cidadania dos socioeducandos.

PALAVRAS‐CHAVE: socioeducação, adolescentes em conflito com a lei, privação de liberdade.

THE SOCIOEDUCATION WITH ADOLESCENTS OFFENDERS IN SALVADOR: SCENARIO, AGENTS,
SUBJECTS AND PRACTICES
ABSTRACT
This paper reports an experience of basic training
occurred in a unit for compliance of socioeducative
measure of detention by adolescents offenders. We
wanted to know the socioeducative practices, its scope,
the subjects to whom they are addressed and the
questions that cross them. It was perceived a paradox
between tutelary archaisms – reflected in the structure
of the unit, similar to the penitentiary model –, and
humanized professional practices, characterized by
approximation with the adolescent, the hearing of their
speech and the respect for their singularities. It was the
space when we were able to glimpse the

socioeducation in its pedagogical positivity, as a
mediating device of ressignification of the infractional
experience and the construction of new directions,
meanings and ways of existing, away of criminality.
However, the impact of the interventions is restricted,
because the intention is to ensure a citizenship which
has been repeatedly denied to the adolescents.
Thereby, we recognize the insufficiency of the
socioeducation and the importance of it compose a
wide network of affirmative actions that make possible
the enjoyment of rights and the exercise of the
citizenship
of
the
learners.
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A SOCIOEDUCAÇÃO COM ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL EM SALVADOR:
CENÁRIO, AGENTES, SUJEITOS E PRÁTICAS

INTRODUÇÃO
Dentre os diversos ramos da educação social, modalidade de educação – fundamentada
na pedagogia social – assumidamente direcionada a sujeitos e grupos sociais sobre os quais
historicamente têm incindido processos de marginalização, vulnerabilização, violação de direitos
e exclusão social (GADOTTI, 2012), é possível destacar a socioeducação destinada a adolescentes
autores de ato infracional. Contudo, nem o infrator, nem a infração, tampouco as instituições e
programas de atendimento podem ser compreendidos desprezando‐se o percurso histórico‐
jurídico do qual são tributários e à distância dos elementos socioculturais e político‐econômicos
que os subjazem, os circundam e os atravessam.
Fazer essa escolha implicaria em negligenciar a desigualdade socioeconômica que o
sistema socioeducativo reflete, haja vista o nítido predomínio de sujeitos negros e de origem
popular em sua clientela, a despeito do fato de adolescentes pertencentes às classes mais
abastadas também infringirem. As raízes desse problema são identificadas por Foucault (2004) no
século XVIII, quando a desigualdade socioeconômica herdeira da ascensão oficial da burguesia ao
poder se estende à esfera das ilegalidades e das penas. Se, por um lado, as ilegalidades da plebe –
invasões e roubos a propriedades – às quais “as camadas populares estavam ligadas como a
condições de existência” (p. 71) – eram punidas com severidade; por outro, as da elite –
corrupção, fraudes e outras formas de modificar as leis a seu favor – eram punidas brandamente.
O ideal moderno de que todos devem ser tratados com igualdade perde sua consistência ao
esbarrar no muro que divide a sociedade em classes, vez que a lei é criada, imposta e distorcida
pelos detentores do poder; melhor dizendo, pelos detentores do capital (FOUCAULT, 2004).
As classes populares e sua “predisposição ao crime” seriam o foco dos grandes
movimentos contemporâneos de reforma penal, dinâmica que também fez eco no atendimento
aos adolescentes infratores. De acordo com César (1998), o Estado e a elite encaravam as crianças
e os jovens “pobres” e “favelados” que algazarreavam pelas ruas, cometendo vandalismos e
pequenos furtos, como ameaças à ordem social, devendo ser submetidos a intervenções
corretivas. Isso reflete o processo de “requalificação” pelo discurso científico que o poder de
punir passou na modernidade, quando, segundo Foucault (2004), o horizonte do sistema penal
passa a apontar para o infrator, cujas idiossincrasias deveriam ser desveladas para fomentar
práticas de neutralização de periculosidade e correção das disposições desviantes.
Analogamente à criminologia, a construção de saberes sobre os sujeitos correlata à
ambição de transformar seus comportamentos permeou o tratamento da infância e da
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adolescência. Tanto sobre a primeira categoria – surgida, segundo Ariès (1981, p. 157) “nas
camadas superiores da sociedade dos séculos XVI e XVII” – quanto sobre a segunda – situada por
Coutinho (2005) como a extensão da quarentena até a adultez inaugurada pela infância –
deveriam recair práticas educativas e disciplinares. César (1998, p. 14) sustenta que “os mesmos
discursos científicos que apreenderam ou 'inventaram' a adolescência [...] recriaram, ao longo dos
séculos XIX e XX, as instituições apropriadas para o seu amparo e vigilância”. Todavia, como
estamos em uma sociedade dividida em classes e, portanto, nos encontramos sob a égide da
desigualdade, os filhos de famílias ricas foram encaminhados às escolas; os de famílias populares,
às instituições “socioassistenciais”. Os dois grupos de adolescentes sucumbiram ao processo de
institucionalização, mas os espaços e as práticas destinados a cada grupo foram distintos. Ao
longo da história do Brasil, o recolhimento em instituições de reclusão figurou como uma das
principais estratégias de “assistência” aos adolescentes em “situação irregular”, a exemplo dos
que cometiam infrações (RIZZINI; RIZZINI, 2004).
É nessa direção que seguiu a maquinaria jurídica da época, refletida nos primeiros
documentos normativos que deliberavam especificamente sobre a questão dos menores em
“situação irregular”, os Códigos de Menores de 1927 e 1979. Para Silva (2009), tais documentos
nortearam práticas tutelares e assistencialistas em relação a crianças e adolescentes tidos como
“carentes”, pertencentes a famílias “desestruturadas” e, portanto, propensos a ingressarem na
criminalidade, sendo a internação em estabelecimentos reeducativos uma das principais medidas
a eles aplicáveis. Sob as máscaras da “assistência” e da “ressocialização”, todavia, figuravam
ideologias higienistas e de regulação dos “distúrbios” sociais, cuja raiz era sempre localizada nas
classes populares e nos seus modos de vida, e nunca na dissimetria de classes percussora de
exclusão social e da violação de direitos.
Para subverter a antiquada lógica menorista, emerge o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), em 1990, o qual situa as crianças e os adolescentes como “sujeitos de
direitos”, transformando o “menor infrator” em “adolescente autor de ato infracional”, sendo a
medida de privação de liberdade colocada em posição de última instância (BRASIL, 1990). Em
2006 é criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que regula o
atendimento aos “socioeducandos”, referenciando desde a estrutura das unidades até as
intervenções profissionais. Para o SINASE, é importante dar vez e voz ao adolescente, que deve
participar da construção e da avaliação das ações socioeducativas (BRASIL, 2006).
Na direção indicada pelo SINASE, a proposta socioeducativa vigente no estado da Bahia,
norteada também pelo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo (BAHIA, 2011), preconiza
que os programas de atendimento devem promover a atenção em uma perspectiva
interdisciplinar, com a participação da família, da sociedade e das políticas setoriais. A estas ações
devem amalgamar‐se uma série de projetos de entidades parceiras, realizados dentro e fora da
unidade, como atendimento médico, escolarização, profissionalização e empregamento.
Acoplam‐se a essa rede órgãos e serviços do Sistema de Garantia de Direitos e da sociedade civil,
como Centros Sociais Urbanos e Centros de Referência da Assistência Social. Nessa rede ampla,
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identifica‐se a socioeducação em sua positividade pedagógica, como dispositivo mediador da
ressignificação da vivência infracional e da construção de novos sentidos, significados e formas de
existir socialmente, à distância da criminalidade.

OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho é relatar uma experiência de estágio básico ocorrida em
uma unidade do sistema socioeducativo baiano, cujo objetivo foi conhecer as práticas
socioeducativas, seu contexto de aplicação, seus agentes, os sujeitos a quem se destinam e as
questões que as atravessam.

METODOLOGIA
O campo de inserção foi uma instituição para cumprimento de medida socioeducativa de
privação de liberdade e para a internação provisória de adolescentes aos quais se atribui autoria
de ato infracional, localizada no estado da Bahia. O percurso metodológico, de inspiração
etnográfica, contemplou a realização de visitas aos alojamentos e a outros espaços da unidade,
observações participantes em oficinas, atendimentos e eventos e o estabelecimento de diálogos
com profissionais da instituição e com adolescentes privados de liberdade, no primeiro trimestre
de 2013. Haja vista a proibição de adentrar na unidade portando quaisquer tipos de aparelhos de
registro de áudio e/ou imagem, o registro da experiência ocorreu a partir de anotações em blocos
de papel e na posterior transferência a um diário de campo coletivo e virtual, na plataforma
Google Drive®. Após a finalização do diário de campo, os registros foram organizados a partir de
categorias temáticas e analisados à luz da literatura apropriada e de documentos normativos
oficiais.

A EXPERIÊNCIA: O CENÁRIO, OS AGENTES, AS PRÁTICAS E OS SUJEITOS DA SOCIOEDUCAÇÃO
A unidade tem capacidade para 120 internos, mas à época do estágio havia cerca de 220.
Há doze alojamentos, sete destinados aos sentenciados, dois à internação provisória, um
alojamento inicial, uma “reflexão” e uma ala feminina. São compostos por quartos coletivos,
banheiros e uma área de convivência. A estrutura física se assemelha ao modelo prisional, as
condições são precárias, e os espaços são pouco iluminados, e quentes. O modelo arquitetônico é
inadequado e contraria a diretriz do SINASE (BRASIL, 2006, p. 67) segundo a qual as unidades de
internação devem respeitar “as exigências de conforto ambiental, de ergonomia, de volumetria,
de humanização e de segurança”. Porém, essa lástima se mantém a contragosto da equipe
técnica, que lamenta a inexistência de outras, e melhores, unidades.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Cada alojamento possui uma equipe técnica de referência – psicólogo, assistente social,
educador de medida e socioeducador – em consonância com o SINASE (BRASIL, 2006) e o PEA
(BAHIA, 2011). É válido esclarecer a diferença que existe entre as figuras do educador de medida
e do socioeducador. Enquanto o primeiro é um profissional de educação social – é um educador
social, de fato –, o segundo exerce funções típicas de um segurança – vigia os alojamentos e
acompanha os adolescentes em seus deslocamentos.
Foi possível perceber no corpo técnico uma aproximação e um envolvimento com o
universo simbólico dos socioeducandos. Gírias como “mundão”, “castelar”, “desembolar”,
“farinhagem” e “parceiro” eram utilizadas pelos profissionais em suas intervenções, os quais
ainda respeitavam as regras de convivência estabelecidas pelos adolescentes. Essas atitudes são
fundamentais para o estabelecimento do vínculo entre o profissional e o socioeducando.
Porém, pelo histórico de violência e exclusão, é comum que adolescentes resistam em
confiar noutras pessoas, daí a necessidade de os profissionais subverterem a conjuntura
silenciadora e autoritária da qual muitos advieram. Tal conjuntura vê‐se refletida no clamor da
sociedade pelo endurecimento das leis, redução da maioridade penal e aumento dos anos de
internação. Para o CFP (2006), quando a maré implica no “culto ao castigo, o culto de que aquele
adolescente precisa, de fato, sofrer” (p. 56), deve‐se “ir contra a maré” (p. 56), contra essa lógica
vingativa e em defesa do potencial transformador do sujeito. Uma psicóloga disse que “você não
está aqui para desistir, alguém já desistiu antes para que eles estivessem aqui”.
A unidade oferece diversas oficinas diariamente, bem como realiza atendimentos em
psicologia e serviço social. Embora a participação não seja obrigatória, a adesão é alta. Sobre as
oficinas de reciclagem, o instrutor nos contou que elas ultrapassam o objetivo de confeccionar
peças. Atento às falas e às questões trazidas pelos adolescentes, ele as utiliza para promover
debates grupais. Além disso, nas oficinas surgem questões subjetivas e relacionais dos
adolescentes, por meio de pequenos acontecimentos ou até mesmo nos materiais produzidos, as
quais ele reporta à psicóloga, adotando uma postura de articulação interdisciplinar
extremamente cara à equipe da unidade. Essa perspectiva é importantíssima para um
atendimento integral ao adolescente, pois muitas questões podem não emergir nos atendimentos
individuais e sim nos produtos das oficinas, como em uma música produzida em uma oficina de
Hip‐hop, cuja letra sinalizava para problemas na relação entre socioeducandos.
Sobre a utilização do Hip‐hop nas intervenções, Tomasello (2006) o situa como um
instrumento através do qual é possível conhecer e utilizar a linguagem dos socioeducandos,
propiciando uma maior compreensão do seu universo “e, consequentemente, permitindo uma
atuação mais eficaz do profissional que se propõe a agir dentro dele” (p. 61). O hip‐hop,
enquanto veículo de expressão de experiência cotidiana dos habitantes das zonas
periféricas, que cria nesses habitantes a identificação entre suas histórias pessoais, mostra‐
se como um poderoso instrumento de trabalho para a exteriorização de tal universo […]
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[trazendo] para eles a sensação de pertencimento, de estarem utilizando um recurso
próprio, valorizado por sua cultura (TOMASELLO, 2006, p. 61).

Há uma certa homogeneidade no perfil étnico e socioeconômico dos socioeducandos, os
quais são, em geral, homens, negros, pobres e oriundos de regiões periféricas. O nível de
escolaridade oscila entre o analfabetismo e a incompletude do ensino fundamental. A tese de
Lacan (1950 apud ROSA JR., 2006, p. 16) de que “nem o crime nem o criminoso são objetos que
se possam conceber fora de sua referência sociológica”, nos impele a adotar um olhar crítico
sobre o contexto social no qual os adolescentes de que falamos se constituíram como sujeitos.
Uma psicóloga relatou que a grande maioria se constituiu como sujeito em ambientes de extrema
violência e marginalização. Segundo ela, desde criancinhas muitos lidam cotidianamente com a
fome, a morte, o crime, a droga e o tráfico. Muitos, antes de vitimizar, passaram por vários
episódios de vitimização, em um lugar de exclusão social a partir de onde a infração irrompe
como uma forma de afirmação social.
Nesse sentido, Rosa Jr. (2006) denuncia na sociedade capitalista o consumo como
passaporte para a entrada no discurso social. O “ter” seria a imagem especular do “ser”; o valor
dos indivíduos estaria pautado no capital e nos bens de consumo que possuem. Todavia, há
grupos sociais financeiramente impossibilitados de acessar os bens de consumo apenas através
dos quais poderiam ter visibilidade social, conquanto também sejam alvo das seduções
publicitárias. Daí, podemos vislumbrar a infracionalidade como um mecanismo para acessar esses
bens e, assim, “ascender socialmente” e obter um “status social”. Infringir acaba sendo uma
forma que alguns sujeitos historicamente excluídos encontram de se incluírem no social.
Pudemos escutar as falas de alguns socioeducandos, dois dos quais citaram como aspecto
positivo da internação o fato de não estarem mortos ou vulneráveis à morte, conquanto relatem
não ter medo de morrer. Um adolescente falou que poderia ficar 3 anos ali dentro, porque “a
comida tá boa”, “o atendimento tá bom”, “as atividades tão boas” e “pelo menos, não morre”, o
que sinaliza para aspectos relacionados à sua proteção e à provisão de suas necessidades, os
quais possivelmente ele não encontraria em seu contexto de origem. Porém, em outro momento
ele diz que “por mim, eu já teria fugido”, o que revela que, por mais que haja aspectos positivos,
a privação de liberdade é uma realidade da qual dificilmente um adolescente não gostaria de se
ver livre.
Ao perguntarmos a um interno o que ele achava das medidas socioeducativas, ele
respondeu que não era bom viver na “cadeia”, longe da família e dos amigos, e que o tempo
demorava a passar ali dentro. Ele relatou gostar das oficinas, porque elas preenchiam a “falta do
que fazer”, e do atendimento psicológico, relatando que “é bom para pensar sobre o futuro e
mudar o pensamento”. Outro afirmou que “a gente acaba de acostumando, fica esperando só o
tempo de voltar pra casa”. Outro afirmou que não gostava de ficar preso, que só pensava em sair
e que imaginava o mundo lá fora. Ele disse que as medidas não funcionavam, pois só faziam
“aumentar o ódio”, mas alegou que pretende estudar, arranjar um emprego e “sair dessa vida”,
em uma perspectiva de futuro semelhante à de um adolescente entrevistado por Campos e
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Panúncio‐Pinto (2005), que relatou o seu desejo de trabalhar e deixar de infringir. Campos e
Panúncio‐Pinto (2005) também constataram uma certa homogeneidade entre as percepções dos
adolescentes em relação à privação de liberdade, a qual sempre é significada como o maior
incômodo vivido por eles, sobretudo quando ela fecha os nexos com um mundo externo no qual,
até então, eles viviam intensamente, gozando de muita liberdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de nossa experiência de estágio e da reflexão teórica acerca da temática do
adolescente em conflito com a lei e da práxis socioeducativa, foi possível perceber que esse
campo é atravessado por uma multiplicidade de fatores, entre ranços, avanços e contradições. Ao
mesmo tempo em que se verificam modificações nas formas de enxergar os adolescentes,
percebendo‐os como sujeitos de direitos, tais como o de “proteção integral” e o da “prioridade
absoluta”, previstos pelo ECA (BRASIL, 1990), é lamentável notar a inexistência de políticas
públicas efetivas em vistas à sua concretização. A ineficiência do Estado em garantir direitos
exerce uma alta influência na adesão de muitos adolescentes à criminalidade, o que reflete no
perfil étnico e socioeconômico dos socioeducandos com os quais entramos em contato.
Outro paradoxo que nos chamou a atenção foi a relação entre a estrutura física da
instituição, a qual não corresponde às diretrizes do SINASE (BRASIL, 2006), e as intervenções
realizadas pelo corpo técnico, o qual busca manter práticas humanizadas e horizontais, como
alude o ECA (BRASIL, 1990), valorizando o vínculo com os socioeducandos, aproximando‐se de
sua realidade material e simbólica, escutando‐os e respeitando suas particularidades. Ainda
assim, por melhor que seja a atuação do corpo técnico ela não é suficiente para propiciar a
“ressocialização” do adolescente e a criação de condições para o seu afastamento do universo
infracional e o exercício da cidadania.
Subjacente ao “adolescente em conflito com a lei” não estaria um “Estado em dívida com
o adolescente”? O Estado, por meio do dispositivo da socioeducação, não tenta garantir ao
adolescente autor de ato infracional as condições para o exercício da cidadania que não
conseguiu garantir em outras instâncias? Ao não garantir a “prevenção” o Estado não tenta
remediar com a “privação” de liberdade?
A evolução das medidas socioeducativas deve seguir na direção que aponta para a
efetivação de políticas públicas que, a antecedendo, minimize suas demandas, e para a
construção democrática, entre os agentes socioeducativos e os socioeducandos, bem como sua
família e comunidade, das condições subjetivas e objetivas para o pleno exercício de sua
cidadania, reconhecendo e enfrentando os problemas socioeconômicos que os vitimam e
respeitando‐lhes o direito de serem autores e protagonistas de suas próprias histórias. Nessa
proposta maior, certamente a educação social poderá ocupar lugar central, mediando a reflexão
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

crítica do adolescente sobre o seu lugar no plano social e fomentando a construção de bases
simbólicas para o seu empoderamento cidadão.
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RESUMO
A problemática socioambiental torna‐se preocupação
no âmbito da sociedade, em especial nos movimentos
ambientalistas, a Educação Ambiental (EA), com isso,
surge na história do nosso país questionando um
modelo civilizatório pautado pelo consumo excessivo.
Considerando que a escola é um espaço democrático
e aberto a novas concepções, formadora de opiniões
e multiplicadora de conhecimento, atribui‐se a ela o
papel de desenvolver e aplicar propostas de Educação
Ambiental, considerando a necessidade de mudança
nas relações do homem/sociedade/natureza. O

presente trabalho assumiu como objetivo geral,
analisar as percepções de educandos da Escola
Agrotécnica de Sumé‐ PB sobre a Educação Ambiental
na escola. Os resultados da pesquisa mostram que
apesar de haver grau de conhecimento acerca de
Educação Ambiental por parte dos atores envolvidos,
a EA ainda não está inserida na Escola de acordo com
a Lei 9.795/99 (Política Nacional de Educação
Ambiental), necessitando de um olhar mais
qualificado dessa temática no cotidiano escolar.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Ambiental, Escola, Meio ambiente.

Considerações: Padronizem o recuo dos parágrafos; faltou um pouco mais de diálogo com teóricos, sugiro
citações de Henrique Leff, sobre as características do modelo produtivo vigente; Marcos Reigota sobre as
percepções ambientais: Michele Sato e Isabel Cristina de Moura Carvalho, construção do sujeito ecológico
e focar em Paulo Freire sobre o mosaico de atribuições sociais da escola para a construção cidadã.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOL INSIGHTS OF LEARNERS OF THE AGROTEHCNICAL
SCHOOL SUME‐PB
ABSTRACT
Observed some concern by some members of society ,
particularly those related to environmental movements
emerge in the history of our country a new educational
modality: Environmental Education (EE ) . Whereas the
school is a democratic and open to new ideas space,
forming opinions and multiplying knowledge is
attributed to her the role of developing and
implementing proposals for Environmental Education ,
considering the need for change in the relationship

between man and the environment . The present work
has as main objective , to analyze the perceptions of
students of Agrotechnical School of Sume ‐PB on
Environmental Education in school . The survey results
show that while there some degree of knowledge in
Environmental Education by the actors involved , EA is
not inserted in School According to Law 9.795/99 (
National Environmental Education ) , requiring a glance
more focused on this theme in everyday school life .
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA PERCEPÇÕES DE EDUCANDOS DA ESCOLA
AGROTECNICA DE SUMÉ‐PB
1. INTRODUÇÃO
A Lei 9.795 de 27 de Abril de 1999, em seu artigo 2° diz que, “a Educação Ambiental 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”.
Sendo assim a Educação Ambiental deve ser considerada uma ação educativa capaz de
contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes da preservação do meio
ambiente, capazes de pensar e tomar decisões a respeito de questões ambientais
necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade consciente e sustentável.
Considerada a sua importância a Educação Ambiental deve está presente em todos os
níveis educacionais de maneira significativa.
Sabe‐se que está na Lei o direito à Educação Ambiental para todos os cidadãos
brasileiros, assim como a obrigatoriedade das instituições escolares de promover essa
educação e repassar aos seus educandos durante o seu período de escolaridade, no
entanto, entende‐se que para ser instrumento de transformação, a Educação
Ambiental deve fazer parte de uma ampla reforma socioeconômica e de um projeto
que leve em consideração o contexto social, construído com todos os atores
envolvidos.
A Educação Ambiental para cumprir o papel que realmente lhe é destinado pela
Legislação, em outros documentos correlatos e, principalmente, deve estar inscrita
como categoria robusta na dinâmica construção cidadã; para isso precisa estar
articulada a uma prática que questione os paradigmas da educação tradicional e
exercite a vivência da participação dos atores sociais na perspectiva da transformação.
Advento e integração da Educação Ambiental só se tornarão possíveis fundamentados
em ações amplas capazes de se adequarem, de forma sistêmica e racional, que atinjam
os fins em relação às demandas, por meio de ações metodológicos de ensino.
A Educação Ambiental precisa ter definido o seu lugar na estrutura curricular
brasileira, para dizer a que veio e o que se pretende: não somente se ocupar do ensino
sobre natureza, porém, para educar “com” e “para” a natureza (FLICK, 2011, apud
MEYER, 2012, p. 14).
Entendendo que a dimensão do trabalho em Educação Ambiental deve favorecer a
identificação das necessidades locais para que haja transformação e mudança de
percepções que impulsionarão mudanças de atitudes; e considerando a escola um
espaço democrático e aberto, formadora de opiniões e multiplicadora de
conhecimentos, a questão norteadora do presente trabalho de pesquisa considera a
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relação da sociedade com o meio ambiente a partir do viés holístico. As atividades
trabalhadas na Escola Agrotécnica de Sumé‐ PB buscam sensibilização e
conscientização dos educandos, promovendo discussões e mudança de atitudes?

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa desenvolvida, caracterizada como um estudo de caso, foi do tipo
quanti‐qualitativa, a fim de proporcionar dimensão abrangente ao trabalho, por meio
de questionários semiestruturados, observações e conversas.
Foi executada na Escola Agrotécnica de 1º Grau Deputado Evaldo Gonçalves de
Queiroz, utilizando como instrumento principal a aplicação de questionários com
educandos para analisar a percepção de ambos sobre Educação ambiental. Também se
obteve resultados a partir de observações e conversas com a equipe pedagógica.
A amostragem contou com 80 educandos, de um universo de 266 nas turmas
do 6°, 7°, 8° e 9° ano, diurnos.
Os questionários para análise da percepção dos discentes sobre a Educação
Ambiental foram aplicados por meio de visitas à Escola, isso porque se almejou o
contato direto com os entrevistados, facilitando a obtenção de dados fidedignos. Essa
coleta com participantes anônimos foi desenvolvida no mês de março de 2014 com
data previamente agendada com a direção da instituição pesquisada.
Como instrumento de coleta utilizou‐se os questionários (mostrados em
anexo), as conversas informais, observações no local da pesquisa e câmera digital.
Os dados obtidos foram tabulados e transformados em figuras (gráficos),
objetivando facilitar a leitura e interpretação destes, por meio do Programa Microsoft
Office Excel 2007.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificando os alunos de acordo com a faixa etária respondida nos
questionários, 49% dos desses tem entre 19 e 21 anos; 44% estão entre 16 e 18 anos e
7% entre 11 e 15 anos. No tocante a classificação por gênero 59% são do sexo
feminino e 41% do sexo masculino. Antes de iniciar as discussões acerca dos resultados
do questionário, fez‐se necessário breve entendimento da concepção ambiental, neste
caso, de acordo com o Caderno de Orientação Pedagógica para a Educação Ambiental‐
PE (2013, p. 40),
Percepção Ambiental é a maneira como o ser humano observa o Meio
Ambiente, como compreende as leis que o regem e como se relaciona com este
Ambiente, considerando seus conhecimentos, experiências, crenças, emoções,
culturas e influências ideológicas de cada sociedade.
Nessa perspectiva, com a presente pesquisa, buscou‐se analisar o
entendimento dos educandos sobre os assuntos relacionados à Educação Ambiental. A
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princípio verificou‐se a opinião dos alunos sobre o trabalho com Educação Ambiental
na Escola.
Em sua opinião trabalhar a Educação Ambiental na Escola é importante? Por
quê?
.
A maioria (85%) entende que trabalhar Educação Ambiental na Escola é
importante porque transmite conhecimentos, sensibiliza e pode mudar o
comportamento das pessoas em relação ao Meio Ambiente. Este entendimento é
respeitável, pois evidencia o seu conhecimento e a importância atribuída ao tema.
Sobre os trabalhos envolvendo os problemas ambientais, realizados pelos
professores, a turma também mostrou que este tema foi abordado na Escola.
Algum professor já trabalhou os problemas ambientais em sua sala de aula?
5% 4%
Palestras.
25%

Aulas práticas.
Videos.
Gincanas.

66%

Outros.

Figura 1. Maneira como os alunos discutem e assimilar os problemas ambientais.

Dos educandos participantes da pesquisa, 48% afirmaram que tem acesso permanente
a materiais informáticos em Educação Ambiental na Escola, e os materiais mais citados
condizem com aqueles apresentados pelos educadores para suas práticas de
planejamento.
Você tem acesso permanente a materiais informativos em Educação Ambiental na Escola?
Quais?
4%
8%
32%

Internet.
Livros.
Revistas/ jornal.

56%

Práticas agrícolas.

Figura 2. Materiais informativos sobre EA utilizados pelos educandos.
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Os livros e a internet mais uma vez surgem como os mais utilizados. É possível que seja
por seu fácil acesso, mas durante a visita para realização da pesquisa, percebeu‐se que
não há material disponibilizado pela Secretária de Educação local. Esta ausência pode
afastar o educando da sua real situação.
Neste sentido e, pretendendo trabalhar de acordo com a realidade do estudante, o
educador, necessita transformar‐se em pesquisador, apesar de seu tempo limitado e
da falta de capacitação na área ambiental. Sobre esta questão Freire (2004, p. 36), faz
a seguinte observação:
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 o que ainda não conheço e comunicar
ou anunciar a novidade.

Como a temática da Educação Ambiental é ampla, capaz de abordar diferentes
assuntos, questionou‐se quais os temas preferidos pelos discentes. As respostas foram
bem diversificadas.
Quais assuntos você prefere trabalhar em sala sobre a Educação Ambiental?
3%
Poluição da água.

18%
42%
11%

Lixo e reciclagem.
Degradação
Ambiental.
Desmatamento.

26%

Figura 3. Assuntos preferidos pelos educandos sobre EA.

Observa‐se que a poluição da água, o lixo e a reciclagem são os escolhidos pela
maioria, novamente remete‐se ao fato de serem os assuntos mais discutidos nos livros
didáticos e na mídia. (seria de bom alvitre incluir uma citação, sugiro Marcos Reigota)

4. CONCLUSÃO (considerações finais sobre os resultados da pesquisa)

A pesquisa mostrou que a temática Ambiental na Escola é trabalhada em
disciplinas específicas como ciências, geografia e especialmente em Práticas agrícolas
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ou Práticas ambientais, como também é denominada. Não há contextualização da
temática trabalhada com a realidade dos vastos atores sociais, sendo o livro didático o
instrumento mais utilizado para trabalhar o tema. Observou‐se também que não há
projetos em Educação Ambiental que contemplem todas as disciplinas assim como
existe falta de preparação e interesse de alguns educadores para trabalharem o tema,
havendo a atribuição do mesmo ao técnico agrícola. Este é um fator negativo, pois
dificulta a sensibilização e conscientização dos alunos sobre os problemas ambientais,
também é um reflexo da falta de capacitação dos educadores, bem como da carência
de materiais que subsidiem o trabalho pedagógico exigido para o desenvolvimento da
temática aqui tratada.
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RESUMO
As disciplinas pedagógicas são tão importantes quanto
as disciplinas específicas ou conceituais de cada área.
Pelo próprio conceito, tem a função de dá o arcabouço
pedagógico aos conteúdos científicos a fim de que torne
o processo de ensino aprendizagem mais reflexivo e
contextualizado. Neste sentido, este artigo se configura
em um resultado de uma pesquisa qualitativa,
construída sob o discurso dialético, visando dialogar,
descrever, analisar e interpretar leituras histórico‐
críticas que deem base à discussão, enfocando a
legislação referente à formação de professores, a ética
profissional, resultado dos diálogos filosóficos,
sociológicos e psicológicos diante da realidade

educacional brasileira e da prática interdisciplinar,
envolvendo a significação do conteúdo. Para alcançar os
objetivos propostos, foram utilizadas como técnicas de
coleta de dados, a pesquisa documental, bibliográfica e
o questionário semiestruturado, contando com a
colaboração dos sujeitos da pesquisa: estudantes
graduandos dos cursos de formação de professores de
diversas instituições superiores de São Luís – MA. Esta
discussão possui um caráter inicial, apresentando a
contribuição crítico‐social das disciplinas pedagógicas
para os professores, seus alunos e toda a sociedade.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação de professores, Disciplinas pedagógicas, Formação ética

THE SOCIAL‐CRITICAL CONTRIBUTION OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN THE TRAINING OF
TEACHERS OF BASIC EDUCATION
ABSTRACT
The pedagogical disciplines are as important as the
specific disciplines or concept of each area. The very
concept, has the function to give the pedagogical
framework to scientific content in order to make the
teaching learning process more reflective and
contextualized. In this sense, this article is a result of a
qualitative research, built under the dialectical speech,
aiming at dialogue, describe, analyze, and interpret
historical‐critical readings that give a basis for the
discussion, focusing on the legislation concerning the
training of teachers, professional ethics, result of the
psychological, sociological and philosophical dialogues

on Brazilian educational reality and interdisciplinary
practice, involving the meaning of the content. To
achieve the proposed objectives, were used as data
collection techniques, the documentary research and
semi‐structured questionnaire, bibliographical, counting
on the collaboration of the subjects of research:
graduating students of teacher training courses of
various supreme audit institutions in São Luís‐MA. This
thread has an initial character, showing the contribution
social pedagogical disciplines critical‐for teachers,
students and society as a whole.

KEY‐WORDS: teacher education; Pedagogical disciplines; Ethics training
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A CONTRIBUIÇÃO CRÍTICO‐SOCIAL DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
INTRODUÇÃO
O início desta discussão se dá durante as experiências de tutoria de disciplinas
pedagógicas no curso a distancia de licenciatura em Informática do Instituto Federal de Educação
do Maranhão/IFMA. É possível verificar um dado já recorrente nos cursos de formação de
professores na área de exatas e tecnologia. Muitos dos alunos ingressam nos cursos de
licenciatura na certeza de que conviverão somente com disciplinas específicas de suas áreas e,
quando se deparam com Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação muitos dos alunos
questionam o perfil do curso e por vezes até o abandonam.
É possível perceber que ainda hoje, está enraizada na mente dos alunos uma educação
pragmática, direcional, sem necessidade de reflexão e/ou reconstrução do conhecimento. Como
se sabe, a escola é campo de troca de saberes, de atuação crítica e consciente por parte dos
sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. A escola pós‐moderna tem o papel de
formar cidadãos aptos a atuar na sociedade de forma crítica e construtiva, ensejando a ascensão
econômica, social e cultural dos indivíduos, consequentemente da nação e, para que este papel
seja desempenhado, é necessário que se tenha profissionais qualificados para tal função.
Naturalmente que a preocupação das instituições de educação superior também deva ser de
formar profissionais autônomos, críticos, inseridos no conhecimento didático‐pedagógico. É a
ética profissional que está sendo discutida, o porquê e o para que do ser e da ação docente.
Quando se discute formação de professores, remete‐se, não apenas, ao conteúdo, à avaliação, ao
como fazer, a que metodologias seguir, mas também, a formação política deste profissional,
onde os conceitos e as atitudes sobre a ética em sua profissão devem ser trabalhados de forma
crítica e dialética. “É na leitura crítica da profissão diante das realidades sociais que se buscam os
referenciais para modificá‐la” (PIMENTA, 1996).
A LDB 9.394/96 afirma, em seu Art. 2, que a educação básica tem por finalidade
“desenvolver o educando, assegurar‐lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania”. No entanto, é percebido certo desinteresse por parte dos graduandos de cursos da
área de exatas, em disciplinas que trabalham a reflexão, a ação e a organização da prática
pedagógica para a construção de uma educação consciente. A problemática central deste estudo
envolve o desvelamento da importância das disciplinas pedagógicas nos cursos de formação de
professores, buscando responder aos seguintes questionamentos:
Como as disciplinas pedagógicas contribuem para a formação inicial dos professores da
educação básica, conscientizando‐os quanto ao seu papel perante a formação social do
educando?
De que forma, as disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas podem ser aliadas
para melhor desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem nos cursos de formação de
professores?
As disciplinas pedagógicas são tão importantes quanto as disciplinas específicas ou
conceituais de cada área. Pelo próprio conceito, têm a função de dar o arcabouço pedagógico aos
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conteúdos científicos a fim de tornarem o processo de ensino aprendizagem mais reflexivo e
contextualizado.
Neste sentido, este artigo se configura em um resultado de uma pesquisa qualitativa,
construída sob o discurso dialético, visando dialogar, descrever, analisar e interpretar leituras
histórico‐críticas que deem base à discussão, enfocando a legislação referente à formação de
professores, à ética profissional, resultado dos diálogos filosóficos, sociológicos e psicológicos
diante da realidade educacional brasileira e da prática interdisciplinar, envolvendo a significação
do conteúdo. Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas como técnicas de coleta de
dados, a pesquisa documental, bibliográfica e o questionário semiestruturado, contando com a
colaboração dos sujeitos da pesquisa: estudantes graduandos dos cursos de formação de
professores de diversas instituições superiores de São Luís – MA. Esta discussão possui um
caráter inicial, apresentando a contribuição crítico‐social das disciplinas pedagógicas para os
professores, seus alunos e toda a sociedade.
2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A sociedade pós‐moderna vem pondo em cheque a função social da escola exigindo dela
uma formação social e crítica dos indivíduos. A atual Lei de Diretrizes da Educação Nacional exige
uma qualificação profissional condizente às reais necessidades da sociedade, corroborando com
o que é expresso na Constituição Federal sobre o direito à educação e formação para a cidadania
dos brasileiros. É possível perceber que, apesar do decorrer da história da educação no Brasil, as
finalidades ainda são as mesmas. Fazendo uma análise de conjuntura, o Brasil é organizado em
uma sociedade pós‐moderna baseada nos moldes neoliberais que veem na educação a válvula de
escape para seu crescimento econômico. A “era do conhecimento” como diz a doutrina
neoliberal, chega para transformar a ideia e o conceito de educação e de nação, promovendo
uma mudança significativa na organização e na prática pedagógica dos sistemas de ensino.
Formar para o mundo, progredir, desenvolver e desempenhar papéis são as exigências da
sociedade contemporânea e a escola se adéqua neste sentido a formar cidadãos aptos a
concorrer no mundo do trabalho e do desenvolvimento humano.
Cidadão eficiente e competente, nessa ótica, é aquele capaz de consumir com eficiência
e sofisticação e de competir com seus talentos e habilidades no mercado de trabalho.
Por isso, no campo da educação, existe um projeto de elevação da qualidade de ensino
nos sistemas educativos, com o objetivo de garantir as condições de promoção e
competitividade, da eficiência e da produtividade demandadas pelo mercado. (LIBÂNEO,
OLIVEIRA & TOSCHI, 2003, p. 112)

Diante dos impactos neoliberais sobre a educação nacional, a formação dos professores
deve ser pensada e agida de forma a não manter o caráter mercadológico da educação,
compreendendo que a reflexão‐ação deve fazer parte da composição profissional de quem
dialogará com a sociedade. Ao refletir, o cidadão amplia sua visão de mundo compreendendo
não somente o seu espaço, mas o espaço do outro. Um novo olhar sobre a realidade é lançado
permitindo avaliações e estratégias de mudança para a melhoria do bem‐estar social. E, quando
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se trata de formação inicial de professores, esta ação crítica‐reflexiva tem resultados satisfatórios
no desempenho escolar, social e político do educando. Segundo Freire (1996):
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar. Por isso é que, na formação permanente dos
professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O
próprio discurso teórico, necessário a reflexão crítica, tem que ser de tal modo concreto
que quase se confunda com a prática.

A necessidade dessa formação crítica, como diz Paulo Freire, leva à organização
acadêmica voltada para o fazer pensar e agir sobre a realidade. Fazer pensar sobre o passado, o
presente e o futuro que se deseja alcançar com sua prática docente. Porém, a grande dificuldade
encontrada nos cursos, principalmente da área de exatas, é esta compreensão abstrata,
substancial da abordagem de tais disciplinas.
A LDB 9.394/96 institui a formação em licenciatura para atuação na educação básica
brasileira, devendo ser orientada pelas diretrizes curriculares para a formação de professores da
educação básica. Tais diretrizes orientam, em seu artigo 6º, que a construção do projeto político‐
pedagógico dos cursos devem ser consideradas:
I – As competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da
sociedade democrática;
II – As competências referentes à compreensão do papel social da escola;
III – As competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos
seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar;
IV – As competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico;
V – As competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que
possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica;
VI – As competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento
profissional.
(BRASIL, 2002, p. 2)

A necessidade de se compreender a sociedade, a escola e os indivíduos que a constroem,
faz da formação de professores um momento de debate e de troca de saberes entre as
realidades. Ao se discutir sociologia, filosofia e psicologia na educação, se pretende não apenas
contextualizar fatos históricos e teorias revolucionárias, mas aguçar a consciência ética do papel
docente na sociedade atual. O que as diretrizes abordam é a orientação para que a formação de
professores esteja calçada, sobretudo na construção do conhecimento. Que não está pronto e
acabado, mas que se reconceitua de acordo com a realidade, com o contexto e o modo de fazer
docente.
AS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS E A COSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
O inicio do curso de licenciatura é sempre algo estranho ao acadêmico. As primeiras
disciplinas levam‐no a definir a escolha da área, reconhecendo seu perfil diante daquele
conhecimento apresentado. E, com as primeiras disciplinas conceituais do curso, vêm as
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disciplinas pedagógicas fundamentais, assim chamadas por serem consideradas de fundamento
teórico da prática docente. É neste momento que os graduandos se veem na dúvida de sua
escolha. Os cursos de base metodista, com conteúdos e métodos de aprendizagem baseados no
conceito de estímulo/resposta, são os que mais apresentam dificuldades de aceitação da
discussão filosófica, sociológica e comportamental de sua formação enquanto profissional da
licenciatura. Miguel, et al (1997, p.01) in Mayer & Cury afirmam, sobre a formação pedagógica
nestes cursos, que esta “não passa de um mero verniz, apêndice ou complemento de sua
formação técnico‐científica”. É aqui que as disciplinas pedagógicas encontram um terreno fértil
para um árduo trabalho de estímulo ao discurso e a práxis. Está‐se falando de construção do
conhecimento e esta deve envolver elementos capazes de promover um processo contínuo,
crítico e transformador, subsidiado, na formação docente, pelas disciplinas Filosofia, Sociologia e
Psicologia da Educação.
A construção do conhecimento acontece a todo instante, a partir do momento da escolha
da profissão de professor. Este deve ir à busca de seu próprio saber, inovando suas práticas,
questionando a história, a sociedade e o ser humano. Um exercício que só é possível ser feito
diariamente se for iniciado na Universidade, contudo, nem sempre esta dialética existiu no
campo da formação docente, pois até meados do século XVIII, a organização da educação
brasileira esteve atrelada ao modelo europeu, somente no século XIX o Brasil passa a se
preocupar com uma educação sua, de personalidade brasileira. Isto faz com que se repense: que
ser humano esta sociedade deseja formar? Para desempenhar que papel social? É neste
momento que surgem as primeiras preocupações com a cientificidade da educação.
A Psicologia teve suas discussões iniciadas a partir do século XVI, com objetivo primário de
estudo do comportamento mediante experimentos. Suas práticas e reflexões a cerca do
desenvolvimento cognitivo humano levam o futuro professor a um novo olhar sobre seus
educandos, observando e respeitando o tempo de maturação de cada indivíduo em formação.
Seus principais teóricos abordam temas como: o processo de desenvolvimento e maturação da
aprendizagem humana (FERRERO, 1989; FERRERO & TEBEROSKY, 1986), reflexões acerca da
contribuição da Psicologia do desenvolvimento na prática pedagógica (LURIA, 1990; PFROMM
NETTO, 1987; PIAGET, 1973, 1976, 1978,1980). Já a Sociologia, se insere no campo educacional
como forma de aproximar o educador da realidade educacional e social de seus educandos.
Analisando conceitos e relações existentes entre indivíduo e sociedade colocados por Durkheim
(1978); analisando o papel da educação na sociedade dividida por classes e a necessidade de uma
educação planejada e praticada com base na dialética a partir dos discursos de Marx (1977) e
Gramsci (1978); e os problemas e perspectivas da educação na sociedade brasileira (FREITAG,
1986; FERREIRA, 1993; FRIGOTO, 2000; RODRIGUES, 2000), os futuros educadores terão a
oportunidade de debater a cerca da importância de sua prática para a transformação social,
mediante os problemas da realidade. Contudo, a Filosofia permanece na educação enquanto
disciplina pedagógica a fim de fazer o “laço” entre as demais teorias e suas relações com o
indivíduo e sociedade. A reflexão e sua prática transformadora é o objeto de estudo desta
disciplina que impulsiona nos licenciandos a oportunidade de exercitar o intelecto questionador
e crítico. Se o desejo é formar professores preocupados com a realidade, a reflexão ação se torna
indispensável em sua formação a partir de leituras sobre os conceitos filosóficos e sua relação
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com a prática educativa, tendo como referências Luckesi (2005); Ghiraldelli (2003); Aranha
(1996).
É possível perceber que as discussões apresentadas pelas disciplinas pedagógicas
envolvem a dialética1 e, os debates com ênfase na filosofia, sociologia e psicologia e suas
implicações na formação dos indivíduos e tornam necessários aos novos professores. Moraes
(1997, p. 132) in Tomazetti (2001) afirma que:
O discurso pedagógico foi primeiro eminentemente filosófico quando ainda não havia,
em verdade, discurso pedagógico; depois foi sociológico, em especial quando a
sociologia tornou‐se fonte de moralização social; por fim, hoje em dia, quando quer ser
mais científico, é essencialmente psicológico. Não perdeu, entretanto, nem o caráter
filosófico, ao querer dar um sentido à ação educativa; nem o caráter sociológico ao
buscar no social a sua legitimidade.

A universidade atual, reconstruída de acordo com as reais necessidades da sociedade,
busca seguir os princípios de uma educação crítico social onde, segundo Luckesi (1994, p. 69),
deva trabalhar “não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das
realidades sociais”, observando, interpretando e transformando‐a. A construção do
conhecimento dentro da universidade perpassa por um processo de reconstrução e troca de
saberes. O conhecimento prévio, adquirido nas relações sociais deve ser levado em conta e
tratado como fonte inicial da busca por novos conhecimentos.
O professor se torna então mediador, articulador do processo de aprendizagem,
deixando de ser o detentor absoluto do saber. Neste sentido, é desempenhada uma função não
só formativa, mas filosófica e política, ou seja, a formação do indivíduo deve ser planejada de
forma a colaborar com o crescimento individual e coletivo. As exigências da sociedade fazem com
que a escola planeje este nosso modelo de cidadão e o professor deve exercer uma prática
concisa a esta finalidade. Pois de nada vale toda esta discussão histórica a respeito da formação
cidadã se a ponta do processo não estiver ligada a ele.
A NECESSIDADE DE UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR PARA A FORMAÇÃO ÉTICA E CIDADÃ
Uma das questões abordadas nos cursos de formação de professores é a ética, presente
nos estudos da filosofia da educação, diretamente, mas intimamente ligada aos conceitos da
sociologia e da psicologia da educação. Visto que se trata de algo primordial à função docente.
Ter ética é se reconhecer enquanto parte fundamental de um processo agindo com
responsabilidade e consciência de seus atos. “A clareza a respeito da natureza ética e política da
educação poderá possibilitar ao professor auxílio a si e aos seus alunos, na medida em que o fará
compreender que esses componentes fazem parte de maneira indissociável de sua formação”.
(SEVERINO, 2011, p. 44). O mesmo autor ainda expõe que:

1

“Enquanto instrumento de análise, enquanto método de apropriação do concreto, a dialética pode ser
entendida como crítica, crítica dos pressupostos, crítica das ideologias e visões de mundo, crítica de dogmas e
preconceitos. A tarefa da dialética é essencialmente crítica” (GADOTTI,1986, p. 38)
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As questões éticas e políticas na educação visam a uma apropriação conceitual da
atividade docente, permitindo ao professor com sólida formação nesses campos,
melhores condições de fazer escolhas e de analisar criticamente os projetos
educacionais. Investir na prática, sem a necessária valorização do saber teórico, é
conduzir para a formação de um profissional preparado para a reprodução curricular e
pouco afeito à construção de argumentos para criticar políticas e tomar decisões
educacionais.
(idem, p. 49)

Muitos dos graduandos das licenciaturas têm a visão inicial da docência baseada em suas
práticas enquanto estudantes e observadores da realidade, o momento inicial de formação serve
para revelar que a formação deve perpassar processos que resultaram um perfil social e político
deste profissional. Aqui, é interessante retomar a discussão das competências da formação de
professores, pois, as questões éticas e políticas na educação tornam‐se fatores influenciantes no
modo de agir do novo docente e, a partir de uma nova visão, surgem também, novas
competências, derivadas do contexto onde sua prática está inserida.
Relacionar ética e cidadania não é algo tão distante, pelo contrário, trata‐se de uma
relação íntima, pois, ao seguir a ética de sua profissão, baseada nas competências de sua
formação, o docente tende a agir de forma cidadã. Isto significa cumprir não só com o que regi as
diretrizes curriculares específicas de sua área de trabalho, mas relacionar este conteúdo com a
realidade de seu aluno, fazendo com que ele reflita sobre a necessidade daquele conteúdo para
sua formação enquanto individuo social. Refletir a prática social da educação é diversificar,
experimentar, exemplificar, observar e relacionar conteúdo – aluno – realidade. Libâneo (1994, p.
17) já dizia que “não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem sociedade”.
A formação docente é fundamentada na ética e é esta ética que sustentará sua prática educativa
na sociedade.
Do diálogo entre os conhecimentos existentes na formação acadêmica do professor
resulta a dialética, que nada mais é do que o exercício ético de sua profissão, aliando teoria e
prática, dando significação ao conteúdo trabalhado em sala de aula, interagindo com a escola e a
sociedade, contribuindo para a transformação social a partir da educação cidadã de seu aluno.
A interdisciplinaridade na formação de professores deve aliar os conhecimentos
conceituais e pedagógicos, fazendo com que o acadêmico reflita a cerca do papel social daquele
conteúdo na formação individual e coletiva. O trabalho interdisciplinar representa a superação
das dificuldades encontradas na prática docente na educação básica, principalmente, em se
tratando das disciplinas metódicas das áreas exatas, que têm dificuldade em dar significação ao
conteúdo trabalhado em sala de aula.
RESULTADOS DA PESQUISA – O QUE PENSAM OS GRADUANDOS SOBRE AS DISCIPLINAS
PEDAGÓGICAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA?
O presente artigo, com o objetivo geral de analisar a contribuição crítico‐social das
disciplinas pedagógicas na formação de professores da educação básica, apresenta dados
quantitativos a fim de ilustrar o discurso teórico a cerca da importância dada às disciplinas
pedagógicas pelos estudantes dos cursos de formação de professores. Por se saber da grande
dificuldade em compreensão dos objetivos destas disciplinas por parte de graduandos das áreas
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exatas e da saúde, a metodologia desta pesquisa recortou como amostra estudantes dos cursos
de Biologia (4 estudantes), Química (4 estudantes), Geografia (4 estudantes), Física (2
estudantes) e Matemática (4 estudantes) de diversas Instituições de Ensino Superior da rede
pública, totalizando 18 entrevistados.
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado o questionário semiestruturado,
possuindo perguntas abertas e fechadas, tendo como princípio de análise, demonstrar através
desta amostragem, a posição dada às disciplinas Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação na
formação inicial de professores. Esta pesquisa é apenas o início de um estudo mais aprofundado
a posteriori a cerca das disciplinas pedagógicas e a formação inicial de professores da educação
básica e os dados obtidos durante a aplicação dos questionários a este pequeno grupo de
sujeitos da pesquisa apresentam, de forma superficial, porém, questionadora, o perfil dos novos
professores desta educação.
70% dos sujeitos entrevistas estão em uma faixa etária entre 20 e 30 anos, o que se
observa por tanto que, apesar do surgimento das chamadas “novas profissões”, a docência ainda
faz parte dos planos profissionais da juventude recém‐saída do Ensino Médio. Mantendo, porém,
a soberana presença feminina, 87%.
Quanto aos motivos da escolha do curso, observa‐se respostas equilibradas entre
satisfação pessoal, 40%, e entrada imediata no mercado do trabalho, 30%. E, por terem escolhido
o curso mediante aproximação com a área de estudo, muitos conseguem concluir o curso com
desempenho satisfatório. Porém, respondendo ao questionamento inicial desta pesquisa, é
possível comprovar, a partir das repostas, a dificuldade em compreender a importância das
disciplinas pedagógicas para sua formação. 40% possuem descontentamento diante dessas
disciplinas, por não ter afinidade com as discussões e, somente, 20% possuem admiração e
interesse, por perceber a necessidade da reflexão na formação. Os demais, 40%, somam os que
não sabem ou não quiseram responder. Dentre os que acreditam na necessidade das disciplinas,
quando perguntados sobre qual deve ser o sentido das disciplinas pedagógicas na formação de
professores na educação básica, demonstrando criticidade em suas respostas, expressam que
devem ter sentido não só de reflexão, mas de investigação e construção.
A interdisciplinaridade articula saberes de várias áreas visando uma formação global do
estudante. Diante deste concito 90% dos entrevistados acredita no trabalho interdisciplinar entre
disciplinas conceituais e pedagógicas a fim de favorecer a aprendizagem dos graduandos. Já
quanto a ética dos profissionais da educação básica no Brasil, 60% avaliam como boa, 30% ótima,
7% ruim e 3% péssima. É possível verificar que, mesmo não concebendo a primeira vista, a
necessidade da reflexão e do diálogo sobre sua formação, os novos professores, por serem
jovens, acreditam que necessitam de uma formação global e transformadora.
4 CONCLUSÃO
O presente estudo aborda uma discussão pertinente à formação docente enquanto
formadores de professores por indagar a prática pedagógica reflexiva, investigativa e
transformadora. Ao perceber o papel desempenhado pelas disciplinas pedagógicas na formação
inicial de professores, propôs‐se indagar o desinteresse da discussão em torno da construção do
conhecimento de base reflexiva e interdisciplinar, tendo como objetivo central, analisar a
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contribuição crítico‐social das disciplinas pedagógicas na formação de professores da educação
básica.
Os professores precisam compreender que seu papel está intimamente ligado à formação
global dos estudantes da educação básica, suscitando a pesquisa, a discussão e busca de soluções
práticas para a realidade que os cerca. Esta compreensão deve se dar ainda durante sua
formação e não ao final, quando adentrarem uma sala de aula pela primeira vez. É imprescindível
uma atuação de professores compromissados com a transformação social a partir da educação
reflexiva, colaborando com uma formação cidadã de crianças, jovens e adultos na educação
básica, etapa crucial do desenvolvimento do ser social.
A contribuição crítico‐social tem a ver com formação, qualificação e transformação que
envolve uma construção do conhecimento de forma dialética. Dialética na formação docente
significa crítica a cerca da organização social e do comportamento humano. Por tanto, a partir do
momento em que estes educadores em formação percebem qual o seu papel social mediante os
problemas contextuais, sua prática terá efeito transformador, por mais que a resposta concreta
deste trabalho demore a vir, o importante é fazer com que os sujeitos aprendizes se sintam e
ajam como cidadãos de direito, atores de sua própria realidade.
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RESUMO
A educação de Jovens e Adultos‐EJA é uma modalidade
de ensino que se consolidou a partir da homologação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional‐LDB em
1996. Desde então, essa temática vem sendo discutida
nos principais eventos de educação do país. Uma das
problemáticas que frequentemente é investigada pela
comunidade científica é a questão da formação de
professores para atuar nesse segmento. Dentro dessa
perspectiva, esse trabalho tem como objetivo entender
como se configura a formação inicial de professores em
Biologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte‐IFRN ‐ Câmpus
Macau, no que se refere à modalidade de ensino EJA.

Para isso, entrevistamos 07 alunos do 8º Período da
referida instituição de ensino, analisamos o Projeto
Pedagógico do Curso‐PPC e a literatura especializada.
Assim, constatamos que os licenciandos evidenciam nas
suas falas a existência de discussões referentes à EJA na
disciplina de Organização e Gestão da Educação
Brasileira. No PPC constatamos que na ementa da
disciplina de Didática também existem conteúdos
específicos na perspectiva da EJA. Além disso,
verificamos que os licenciandos associam o ensino na
EJA a superficialidade do conteúdo, eles também
ressaltaram a importância da diversidade de estratégias
de ensino para assegurar o processo de aprendizagem.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação docente, ensino de Biologia, Educação de Jovens e Adultos.

YOUTH AND ADULT EDUCATION (YAE): REFLECTIONS ON INITIAL TEACHER EDUCATION IN
BIOLOGY IN IFRN
ABSTRACT
O Education of Youth and Adults‐YAE is modality of
teaching which was consolidated from the approval of
the Law of Guidelines and Bases of National Education in
1996‐LDB. Since then, this topic has been discussed in
the main event of the country's education. One problem
that is often investigated by the scientific community is
the issue of training teachers to work in this segment.
Within this perspective, this study aims to understand
how to configure the initial teacher training in Biology at
the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Rio Grande do Norte Campus ‐ IFRN
Macau with regard to the mode of teaching adult
education. To do this, we interviewed 07 students from

8th Period of said educational institution, we analyzed
the Pedagogical Project Course ‐ PPC and literature.
Thus, we find that undergraduates in their statements
show the existence of discussions relating to adult
education in the discipline of Organization and
Management of the Brazilian Education. At PPC we
found that in the course of Didactics menu there are
also specific content from the perspective of adult
education. Furthermore, we found that undergraduates
teaching associate in EJA superficiality of the content,
they also stressed the importance of diversity of
teaching strategies to ensure the learning process.

KEY‐WORDS: Teacher training, teaching Biology, Education of Youths and Adults.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES EM BIOLOGIA NO IFRN
PARA INÍCIO DE CONVERSA
A Educação de Jovens e Adultos‐EJA no Brasil tem ocupado nas últimas décadas um lugar
de destaque no processo de democratização da escola brasileira, mas sua trajetória acompanha a
história da educação e, por consequência, reflete a filosofia dos modelos políticos e econômicos
dos que detém o poder (GATTI, 1997). Dessa forma, percebemos que a EJA, assim como a
educação, sempre esteve submetida aos interesses políticos do Estado ao longo do processo
histórico da humanidade.
A EJA no Brasil data do período da ação dos jesuítas, passando por algumas modificações
de caráter técnico‐político no decorrer do século XVIII, XIX e XX que se consolidou enquanto
modalidade de ensino a partir da homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.394/96, através de seus artigos 37 e 38. Esses artigos evidenciaram a EJA como modalidade
integrante da Educação Básica, dos níveis de ensino fundamental e médio, sendo, com isto,
suprimida a condição inicial de “ensino supletivo”. O sentido de “educação” ao invés de ensino
propiciou um olhar mais amplo sobre o trabalho a ser desenvolvido, permitindo uma atenção às
peculiaridades concernentes à modalidade (ALBINO, 2010).
Dentro dessa perspectiva, os sistemas de ensino devem, a partir da LDB nº 9.394/96,
assegurar gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características peculiares de
cada aluno além da sua realidade de vida (BRASIL, 2006). Portanto, além de garantir a gratuidade
do ensino e a busca de políticas de incentivo e permanência do trabalhador na escola, os
sistemas de ensino deveriam oferecer também professores capacitados para atuarem em sala de
aula nessa modalidade.
Em meio a isso, a autora Gatti (1997, p.33) desenvolve uma reflexão sobre a formação de
professores da EJA no Brasil e como esses profissionais vêm sendo capacitados para atuarem
nessa modalidade de ensino “O educador que trabalha com a educação de Jovens e Adultos não
tem formação adequada para atuar nesta modalidade de ensino e não tem recebido atenção
necessária nos cursos de formação de professores”.
Partindo do pressuposto que a EJA é uma modalidade de ensino diferenciada e que, ao
longo dos últimos anos, a formação inicial de professores para essa modalidade de ensino vem
sendo investigada por autores da literatura especializada, esse trabalho tem o objetivo de
entender como se configura a formação inicial de professores em Biologia no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ‐IFRN Câmpus Macau no que se refere à
modalidade de ensino EJA.
Essa investigação surgiu a partir das inquietações dos próprios autores que também são
licenciandos e alunos da referida instituição de ensino. Sendo assim, procuramos analisar no
currículo do curso de Licenciatura em Biologia como se configura a formação inicial de
professores para atuar na EJA. Posteriormente, procuramos investigar junto aos discentes do 8º
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Período, quais concepções sobre ensino na EJA, compreendendo as implicações dessas
percepções no processo formativo dos licenciandos.
Para isso, utilizamos a entrevista semiestruturada como instrumento de pesquisa para a
coleta de dados. Foram entrevistados 07 licenciandos dos 23 matriculados no 8º Período do
curso de Licenciatura Plena em Biologia do IFRN Câmpus Macau1, o que corresponde cerca de
35% do número amostral. As entrevistas foram realizadas face à face no mês de fevereiro do ano
de 2014. Escolhemos os alunos do último período por entender que estes já estão concluindo seu
processo de formação inicial.
Além das entrevistas semiestruturadas, consultamos também o Projeto Pedagógico do
Curso (2009) e autores como: Albino (2010); Nóvoa (2000); Gatti (1997); Lima (2014); Bertoglio
(2013) dentre outros. Esses autores serviram como pressuposto teórico para as discussões dos
dados obtidos.
Procuramos ao longo do texto, desenvolver uma reflexão dentro de uma perspectiva mais
abrangente no que se refere à formação inicial de professores para atuar na EJA no Brasil, em
seguida, analisamos como os licenciandos em Biologia do IFRN estão sendo formados nessa
modalidade de ensino, tendo como base o discurso empírico deles, o currículo e a literatura
especializada.

A FORMAÇÃO DOCENTE E AS ESPECIFICIDADES DA EJA: COMO OS PROFESSORES SÃO
FORMADOS PARA ATENDER ESSE SEGMENTO NO BRASIL?
Hoje em dia se torna cada vez mais comum ouvir falar nas temáticas que envolvem o
direito à educação de jovens e adultos, consolidando‐se em políticas públicas, financiamento,
propostas curriculares, expansão de oferta educacional e principalmente à preparação do
profissional docente para atuar com as especificidades desse público. Pimenta e Anastasiou
(2002) discorrem comentando que os professores que se propõem a ensinar jovens e adultos,
quase sempre são professores improvisados, em sua maioria, não têm habilitação e qualificação
especial para tal.
Educar jovens e adultos, hoje, não é apenas ensiná‐los a ler e escrever seu próprio nome.
É oferecer‐lhes uma escolarização ampla e com mais qualidade e isso requer atividades contínuas
e não projetos isolados que, na primeira dificuldade, são deixados de lado para o início de outro.
Além disso, a educação de jovens e adultos não deve se preocupar apenas em reduzir números e
índices de analfabetismo. Deve ocupar‐se de fato com a cultura do educando, com sua
preparação para o mercado de trabalho, e como prevista nas diretrizes curriculares da EJA, a
mesma tem como funções: reparar, qualificar e equalizar o ensino.
Com relação à qualidade da formação para atuação na EJA, o que ocorre é uma crescente
descaracterização dos cursos de formação, juntamente a falta de livros escritos que propicie
apoio a essa formação, a pouca contribuição das universidades, ao desprezo das questões de
ensino e a formação para o trabalho docente. São muitos os desafios o que torna a prática de
1

Existe apenas uma turma na instituição concluindo o curso.
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ensinar cada vez mais complexa (GATTI, 1997).
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, as
licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais do ensino não podem deixar de
considerar, em seus cursos, a realidade da EJA (BRASIL, 2006). Isto significa refletir sobre duas
questões fundamentais: quem são esses estudantes? Como eles vivem?
A grande maioria desse público é oriunda das frações mais empobrecidas da classe
trabalhadora, submetidos a precárias condições de vida em que a escola e a educação são
deixadas de escanteio para dar espaço a iniciação ao trabalho. Portanto, essas questões devem
nortear os debates de reuniões de educadores, afim de que possa se desenvolver nas escolas que
oferecem essa modalidade de ensino metodologias diferenciadas e adequadas à realidade desses
estudantes, além de rever critérios para a seleção, formas de organização e o tratamento
didático dos conteúdos disciplinares em cursos desta modalidade de educação (VENTURA, 2008).
Um lugar em que se espera que a formação de professores para essa modalidade de
ensino seja contemplada seriam os cursos de formação de professores (Licenciaturas) das
instituições de ensino superior. Todavia, ao percorrermos as Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos de Letras, Matemática e Ciências Biológicas, constatamos enunciados vagos, como pode
ser observado a seguir:
A modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das Ciências
Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para atender ao ensino
fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas especificidades, deverá
contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos dos educandos.
Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de Ciências no nível
fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio. (BRASIL, 2006).

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais‐DCN que organizam os cursos de
algumas áreas do conhecimento, é possível constatar que a EJA não é mencionada ou, quando
muito, é citada de maneira vaga, sendo indicado que, para questões referentes às licenciaturas,
seja consultado e considerado outro documento, externo às proposições dos cursos e comum a
todos, as DCN para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2006).
Os estudos realizados pelo autor Soares (2006) mostra que as ações das universidades com
relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são tímidas se considerarmos, de um
lado, a relevância que tem ocupado a EJA nos debates educacionais e, de outro, o potencial
dessas instituições como agências de formação.
Em meio a isso, Moura (1999, p. 105) comenta que o processo de formação dos professores
para a EJA continua a ser um dos maiores desafios para a educação brasileira e principalmente
para os próprios educadores. Nessa perspectiva ele também afirma:
Não é possível continuar improvisando educadores e alfabetizadores de Jovens e
Adultos. Não é possível continuarmos ‘zarolhos’, olhando enviesados como se a
Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos fossem uma prática extemporânea e
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passageira.

Dessa forma, ainda conseguimos enxergar no século XXI, o silêncio e o vazio institucional na
formação inicial de professores para essa modalidade. Continuamos vendo a improvisação de
professores e a transposição de professores do Ensino Fundamental de crianças e adolescentes
para atuarem na prática pedagógica com jovens, adultos e idosos, tal como se registrava nos
primórdios da história da educação. A Principal consequência dessa ação é o desenvolvimento de
uma prática pedagógica pobre, e como resultado, a reprovação e/ou expulsão dos alunos das
escolas. Esses serão os jovens e os adultos que buscarão a escola quando as demandas
socioeconômicas lhes exigirem.
Por tanto, faz‐se necessário uma qualificação dos profissionais envolvidos neste processo. É
fundamental que a equipe docente esteja bem preparada. Por este motivo é extremamente
importante uma formação continuada, onde todos tenham a oportunidade de repensar a sua
prática. Pois, a formação continuada é um processo possível para a melhoria da qualidade do
ensino, dentro do contexto educacional contemporâneo.
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA NO IFRN E A EJA:
AS CONCEPÇÕES DE ENSINO DOS LICENCIANDOS
Os entrevistados têm uma média de idade de 28 anos, das 7 pessoas (6) seis confirmaram
que pretendem seguir na carreira docente, 1 ficou em dúvida e relatou que dependeria da
necessidade de trabalhar nessa área. Grande parte dos participantes estão associados à
educação, entretanto, nenhum deles trabalha efetivamente como professor. Todos se encontram
em sua primeira licenciatura.
Em meio a isso, questionamos os discentes com relação a sua formação inicial no curso no
que se refere à EJA, a grande maioria comentou que ao longo desse processo formativo foram
trabalhados assuntos referentes a essa modalidade de ensino e enalteceram a disciplina de
Organização e Gestão da Educação Brasileira como mediadora nesse processo.
Ao analisarmos o Projeto Pedagógico do Curso‐PPC de Licenciatura em Biologia, nos
deparamos com alguns achados importantes, um deles, foi a inexistência de disciplinas
específicas voltadas para as peculiaridades dos processos de ensino‐aprendizagem da EJA.
Porém, observamos nas ementas de algumas disciplinas de caráter didático‐pedagógicas, a
presença de discussões a respeito. Esses momentos podem ser observados nas disciplinas de
Didática e Organização e Gestão da Educação Brasileira (Tabela 1).
Os licenciandos ressaltaram que ao longo da disciplina de Organização e Gestão da
Educação Brasileira a professora formadora trabalhou de forma efetiva as peculiaridades que
envolvem à EJA enquanto modalidade de ensino, entretanto, muito pouco se falou com relação
ao ensino na EJA e as peculiaridades no processo de aprendizagem dos alunos.
Tabela 01: Comparativo entre as disciplinas de Didática e Organização e Gestão da Educação Brasileira no que se
refere aos conteúdos que envolvem à EJA.

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA
Conteúdos
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Organização e Gestão da Educação
Brasileira
1.3. Níveis e modalidades de ensino;
1.3.1. Educação básica;
1.3.2. Educação superior;
1.3.3. Modalidades de educação escolar.

Didática
13. Concepção e metodologias aplicadas na
Educação de Jovens e Adultos articuladas
com a compreensão de como o adulto
aprende,
considerando‐o
sujeito
historicamente determinado;
14. Abordagem da Educação de Jovens e
Adultos, como constituição de um sujeito
político, epistemológicos e amoroso tendo
por orientação metodológica a relação
dialética teoria‐prática e a pesquisa‐ação;
15. Produção de material didático para o
processo ensino‐aprendizagem de jovens e
adultos;
16. Papel das instituições e do professor na
Educação de Jovens e Adultos enquanto
mediador do processo de aprender e
ensinar.

Fonte: (BRASIL, 2009).

Como podemos constatar a partir do discurso dos licenciandos e da ementa da disciplina
de Organização e Gestão da Educação Brasileira, a EJA, enquanto modalidade de ensino, se faz
presente no Projeto Político‐Pedagógico do curso e, ao que parece, foi bem trabalhada ao longo
da disciplina, uma vez que os alunos lembraram das discussões realizadas em sala de aula na
entrevista.
Observando a Tabela 1, percebemos que além da disciplina de Organização e Gestão da
Educação Brasileira, a Didática também apresenta na sua ementa, conteúdos específicos para o
ensino da EJA. Entretanto, esse componente curricular não foi lembrado por nenhum aluno.
Podemos enunciar duas possíveis causas para esse fator, a primeira, a disciplina de Didática na
grade curricular de Biologia é cursada no decorrer do 4º Período, ou seja, há cerca de 2 anos
atrás2; a segunda, a professora ministrante da disciplina possivelmente não enfatizou esse
conteúdo com tanta veemência.
Em meio a isso, outros estudos vêm sendo realizados com relação à formação docente e a
EJA nos cursos de Ciências Biológicas no Brasil, os autores Santos et al. (2012) desenvolveram
uma análise sobre a formação docente em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás‐
UFG. Eles analisaram o Projeto Pedagógico do Curso e constataram que não existe nenhum tipo
de menção à modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Os autores ainda revelam que
analisaram as ementas das disciplinas e constaram que existe possibilidades de se abordar a EJA,
2
Levando em consideração que a pesquisa foi realizada em fevereiro de 2014 e que, cada período tem em torno de
4 (meses) de duração.
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contudo, eles não viram isso explicitamente, ficando pois a critério do professor formador
realizar tal abordagem.
Ambas as instituições ainda caminham para uma nova proposta de formação docente
voltada para a EJA, esse trajeto é, muitas vezes, realizado de forma lenta. Os autores Santos et al.
(2012) discorrem a respeito comentando que “a trajetória de silenciamento das Universidades
frente às propostas realizadas, nos mostra que, apesar de bastante discutida a necessidade de
uma formação específica do docente que irá atuar na EJA, as Universidades em geral não se
posicionaram frente a isso”.
Em meio a isso, questionamos os licenciandos com relação as suas concepções de ensino
na EJA e do ensino da Biologia nessa modalidade. Todos os participantes conseguiram responder
a primeira pergunta, entretanto, a maioria deles, ao tentarem conceituar o ensino de Biologia na
EJA, não conseguiram definir com propriedade seu raciocínio filosófico.
Os licenciandos em Biologia discorreram sobre vários fatores que eles consideram
peculiar ao ensino da EJA, mas todos juntos nos levam a um pensamento: eles acreditam que
para trabalhar nessa modalidade de ensino, o professor deve se munir de um conjunto de
estratégias diferenciadas que assegurem o processo de ensino‐aprendizagem. Eles também
associam o ensino da EJA à superficialidade, já que, na opinião deles, os alunos da EJA
apresentam dificuldades no que se refere à aprendizagem.
Com relação ao primeiro ponto, podemos enaltecer primeiramente, a representação do
aluno da EJA. Esse estudante, por ser adulto, já está inserido no mundo do trabalho, mantém
relações interpessoais de um modo diferente daquele da criança e do adolescente, além de fazer
parte de determinados grupos culturais e apresentar uma história de vida cheia de
particularidades (OLIVEIRA, 2009 citado por BERTOGLIO, 2013).
Busca‐se agora gerar a aprendizagem significativa tal que ela se junte efetivamente à
construção de conhecimentos dos alunos e não aquela realizada unicamente por memorização,
cujo desempenho só pode ser útil na hora da prova. A aprendizagem significativa é uma teoria da
Psicologia criada com base em diversos estudos teóricos e práticos. Ela assegura que toda
aprendizagem legítima tem por base conhecimentos anteriores, que são transformados,
expandidos ou renegados mediante a obtenção de novos conhecimentos e de novas reflexões
sobre um determinado conteúdo. No caso de Ciências Naturais, esses conteúdos são pontos ou
problemas relativos aos fenômenos naturais e às alterações promovidas pela ação humana na
natureza (PIRES et al., 2011)
No trabalho realizado por Coimbra et al (2009) citado por Bertoglio (2013), letras de
música, atividades experimentais e reportagens antigas e recentes de jornais serviram para
despertar o diálogo sobre diversos tipos de temáticas. Dessa forma, entendemos que o ensino da
EJA deve estar pautado na dialética que envolve o cotidiano dos alunos, as estratégias de ensino,
portanto, são na verdade, um reflexo da própria vivência dos alunos.
A autora Albino (2010) buscou nas suas pesquisas exaltar uma representação social do
que seria o “ser professor na EJA”, um de seus achados têm relação direta com a problemática
dessa investigação. Ela relatou que os professores da EJA apresentam uma imagem de “aluno da
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EJA” vinculada àquela historicamente constituída, presentificada pelo adulto pobre, trabalhador,
marginalizado socialmente, que busca a escola visando a apreensão de um conhecimento formal
que lhe garanta melhores oportunidades sociais, porém, com significativas dificuldades de
aprendizagem.
Muitos dos professores utilizam essa percepção da representação do aluno da EJA para se
apropriar do discurso da superficialidade com relação ao ensino e aos conteúdos, contudo, como
já discutimos anteriormente, os assuntos na EJA devem surgir a partir da vivência do aluno e
adaptados ao contexto da sala de aula e da linguagem, não havendo nesse momento substituição
de conceitos, mas o aprofundamento sistemático e científico do conteúdo. Se os alunos
apresentarem algum tipo de dificuldade nesse processo, o professor deve refletir sobre a sua
prática e repensar as suas estratégias de ensino.
Em meio a isso, alguns dos entrevistados comentaram sobre a necessidade de uma
formação continuada voltada para a atuação na EJA. Eles confidenciaram que ainda não se
sentem capacitados para trabalhar nessa modalidade de ensino e temem pelo seu futuro
profissional, caso isso venha a acontecer. Vale salientar que o educador não se forma apenas nos
espaços tradicionais conhecidos (universidades, cursos, etc). A formação se apresenta ao longo
da sua própria prática pedagógica (LIMA, 2014). Portanto, “a formação não se constrói por
acumulação (de cursos, conhecimentos e de técnicas) mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal” (NÓVOA, 1991, p. 23).
A formação continuada de professores para a EJA é uma alternativa para minimizar boa
parte dos dilemas que essa modalidade de ensino enfrenta no que se refere aos processos de
ensino‐aprendizagem, todavia, entendemos que podemos atrelar uma formação mais qualitativa
aos docentes já na formação inicial. Primeiro, precisam ser reavaliados os currículos das
licenciaturas, enfatizando na ementa das disciplinas de caráter didático‐pedagógico essas
problemáticas. Após esse primeiro passo, os professores formadores necessitam respeitar essa
nova grade curricular inserindo em sala de aula as discussões que envolvem à EJA.
Por fim, não podemos esquecer‐nos da importância da pesquisa como pressuposto no
processo de aprendizagem dos licenciandos, uma vez trabalhados os conteúdos em sala de aula,
é necessário que os professores formadores orientem investigações que estabeleçam algum tipo
de relação entre a EJA e a realidade escolar local. Para que tudo isso possa acontecer, é
necessário que as universidades e institutos de formação de professores tenham interesse em
mediar essas mudanças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários estudos vêm sendo realizados nos últimos anos enaltecendo as fragilidades dessa
modalidade de ensino, uma delas, é a formação de professores para atuar na EJA. Os autores
comentam que as universidades silenciam‐se quando o assunto é preparar seus alunos para
atuarem nessa modalidade de ensino. Isso reflete‐se diretamente no currículo das instituições,
poucas universidades apresentam disciplinas específicas voltadas para as peculiaridades dos
processos de ensino e aprendizagem da EJA.
Partindo desse pressuposto, procuramos ao longo desse estudo, entender como se
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configura a formação inicial de professores de Biologia no IFRN no que diz respeito à EJA.
Observamos as concepções dos discentes com relação ao ensino na EJA e, observamos a partir do
depoimento dos próprios licenciandos, somado a análise do currículo do curso, que existem
algumas deficiências presentes na preparação dos professores para trabalharem com essa
modalidade de ensino.
Começamos analisando o Projeto Político do Curso e concluímos que ao longo do curso de
formação, os licenciandos não cursam nenhuma disciplina específica voltada para a EJA, apesar
disso, na ementa de algumas disciplinas como: Didática e Organização e Gestão da Educação
Brasileira, localizamos vários pontos importantes sobre a EJA. Já quando nos remetemos à fala
dos discentes, compreendemos que realmente houve discussões sobre essa temática,
principalmente na disciplina de Organização e Gestão da Educação Brasileira, pois isso é
confirmado pela grande maioria dos estudantes, mas percebemos também que eles têm uma
visão equivocada quanto ao aprofundamento dos temas tratados junto aos alunos da EJA, visto
que, eles associam o ensino da EJA à superficialidade nos conteúdos.
Alguns dos licenciandos em Biologia apontam cursos de formação continuada como uma
alternativa para o aperfeiçoamento da prática docente na EJA. Em meio a isso, compreendemos
que essa formação continuada é uma boa solução para ajudar a sanar alguns problemas na
formação docente, entretanto, acreditamos que a formação inicial de professores deve ser
repensada no sentido de contemplar as especificidades da EJA.
Partindo desse pressuposto, concluímos que alcançamos os objetivos proposto na
introdução dessa investigação, uma vez que não apenas caracterizamos a formação inicial de
professores em Biologia no IFRN, mas apontamos soluções para as problemáticas encontradas. A
partir dessa investigação, os “atores” responsáveis pelo curso, podem refletir um pouco mais
sobre como os professores de Biologia estão sendo formandos no IFRN, podendo assim,
desenvolver estratégias para elucidar algumas das constatações observadas na pesquisa.
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RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de apresentar a
canção como estratégia motivacional para aulas de ELE
como forma de motivar as aulas de Espanhol com o
ensino enriquecedor na produção oral, auditiva e escrita
no âmbito contextual da aprendizagem. Esse tema
surgiu a partir da nossa própria experiência como alunos
do curso de licenciatura em espanhol do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN), embora grande parte dos
professores reconheça a desmotivação de seus alunos,
muito tem ainda dificuldades em traçar caminhos que
modifiquem essa situação. Ao considerarmos a língua
não apenas um sistema formal, mas principalmente um
sistema de comunicação, responsável por interações

entre membros de uma comunidade, nesse caso
acreditamos que estudar uma língua estrangeira não
pode ser inerte em sala de aula. Dessa forma, ensinar
uma língua estrangeira não deve basear‐se apenas em
conhecimentos linguísticos, mas principalmente deve
provocar nele o interesse pelo outro, por novas culturas,
com isso nesse artigo, procuramos demostrar algumas
possibilidades do uso da canção como estratégia
motivacional para aulas de E/LE.

PALAVRAS‐CHAVE: Canção, Estratégia, Motivação, Culturas, Comunicação.

The song as motivational strategy for classes E/LE
ABSTRACT
This paper aims to present the song as a motivational
strategy for IT classes as a way to motivate Spanish
lessons with enriching education in oral ,aural and
written production within the context of learning . This
theme emerged from our own experience as students of
the degree in Spanish from the Instituto Federal de
Educação , Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN), although most teachers recognize the motivation
of his students , many still have difficulties in tracing
paths that change this situation . In considering the

language not just a formal system, but mainly a
communication system, responsible for interactions
between members of a community, in this case we
believe that studying a foreign language may not be
inert in the classroom. Thus, teaching a foreign language
should not be based solely on linguistic knowledge, but
mostly it should provoke interest in the other, with new
crops, so in this paper, we demonstrate some
possibilities of using the song as a motivational strategy
for classes E / LE.

KEY‐WORDS: Song, Strategy, Motivation, Culture, Communication.
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A canção como estratégia motivacional para aulas de E/LE

INTRODUÇÃO
A canção é um recurso que se faz presente nas nossas vidas desde os primórdios da nossa
história, logo, a partir dessa conexão entre o homem e a canção é que nós propomos o seu uso
no contexto didático, em especial nas aulas de língua espanhola, pois a utilização desta como
estratégia de ensino pode motivar o aprendizado e viabilizar o trabalho dos conteúdos de
maneira mais interativa e atraente para o aluno, já que, “se a criança ou o adulto não gostar do
que estiver fazendo, se a aula for cansativa, a aprendizagem diminuirá ou deixará de ocorrer”
(prado, 1998). A canção é um recurso conhecido e frequentemente usado pelos professores de
línguas, portanto a canção pode ser uma forma de facilitar o aprendizado do aluno, despertando
nele o aprimoramento das competências oral, auditiva e escrita, uma vez que essa estratégia
permite o desenvolvimento de aulas dinâmicas que oportunizam o trabalho de contextos
históricos e sociais.
A música enquanto expressão artística e cultural permite conhecermos a cultura de um
povo e sua história. Pode‐se analisar, também, nas músicas produzidas em um espaço geográfico
ao longo do tempo, a evolução de seu povo, sendo bastante visível por meio das letras musicais a
evolução linguística de um idioma, expondo o modo como às pessoas se expressavam as palavras
que usavam as palavras que se modificaram com o tempo, enfim, a música configura‐se num
patrimônio histórico de uma nação, logo o seu estudo nos dá meios para conhecermos a história
da língua de um povo, no nosso caso o espanhol.
A morfossintaxe nada mais é do que a análise morfológica e sintática, realizada
simultaneamente. Mas para que sua compreensão seja efetivada de forma plausível, faz‐se
necessário entender, antes de tudo, que a análise morfológica diz respeito às dez classes
gramaticais; e a análise sintática faz referência às funções desempenhadas por uma dada palavra,
estando ela inserida num contexto oracional. Nesse contexto, a música também pode servir de
ferramenta para o estudo morfossintático de uma língua, já que as orações e as palavras
encontradas nas letras das músicas poderiam servir de matéria‐prima para a essa análise.
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Outra possibilidade do uso da canção no ensino do espanhol é a observação da própria
língua, de como ela é pronunciada, escrita e utilizada para passar uma mensagem, seja usando
figuras de linguagem, seja se expressando de forma direta.
Dessa forma, a música enquanto estratégia de ensino pode tornar muito prazerosa o
conhecimento da língua estrangeira de maneira atuante e transformista.

REFENCIAL TEORICO
São muitos os autores que defendem o uso da canção na aula de ELE. O uso da canção
para BETTI (2012): Los objetivos didácticos pueden ser múltiples: mejorar la

pronunciación, los

aspectos fonológicos, fijar o aplicar reglas morfosintácticas, memorizar palabras nuevas (a través
de las repeticiones o de los estribillos, presentar aspectos de la cultura hispana, etc. Y evaluar el
grado de asimilación a través de las diferentes tipologías de ejercicios (sean lúdicos, o de otro
tipo)…en una palabra, practicar y potenciar, de forma divertida y variada, las destrezas
principales, sin olvidar el factor cultural.
O uso das canções na aula motiva realmente os alunos, criando um clima mais propício à
aprendizagem; ajuda a imprimir ritmo nas aulas, uma vez que a interação se torna mais fluída e
até a focar aspetos sociais e culturais de um povo.
Aliáis, CASSANY (1998: 409) refere que as canções «como actividad lúdica (…) suponen
una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores». Assim, as canções são bons
exemplos de recursos atrativos que podem despertar o interesse dos estudantes. O seu carácter
lúdico proporciona um rompimento com a rotina típica da aula.

O HOMEM E A CANÇÃO
A origem da palavra canção vem do latim ”cantio”, uma canção é aquilo que se canta,
produz melodia e sons. Trata‐se de uma composição de versos ou redondilha, produz sons
melodiosos, ou feitos de formar a poder ser cantada. A palavra canção também permite fazer
alusão á própria música/melodia que acompanha essa composição. A canção adapta‐se a
qualquer unidade temática ou qualquer contexto comunicativo e disciplinar, pode ser trabalhada
para introduzir novos conteúdos, sistematizar em qualquer momento da aula.
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Hoje, percebemos que a canção, enquanto arte e manifestação humana é significando de
beleza, expressão de sentimentos, cultura e ideologia. E essa ligação entre o homem e a música é
tão forte que mesmo nos primeiros anos de vida pode‐se enxergar essa conexão: um bebê,
segundo Murphey (1990), reage muito mais a um discurso melódico, afetivo e musical do que a
um discurso falado.
De fato, a canção está vinculada ás emoções, através dela os homens podem se
comunicar, constituindo‐se, assim, em uma forma de linguagem, dessa maneira, podendo atuar
como um colaborador no desenvolvimento dos sentidos.
A canção pode ser o fio condutor de diversas áreas curriculares, abordar sobre o papel da
música na educação, não é apenas no foco da experiência lúdica, mas é um direcionamento de
sua potência afetiva para se tornar uma grande ferramenta facilitadora do processo de
aprendizagem, tornando a escola, a aula e as atividades mais alegres e receptivas, e assim,
também ampliando o conhecimento musical do aluno, já que a canção é um bem cultural e todos
devem ter acesso.
A educação com o emprego da canção além de auxiliar no desenvolvimento de diversas
habilidades poderá auxiliar na aprendizagem dos alunos, lembrando sempre que qualquer
atividade deve ser pré‐planejada. Trabalhar com a canção não é simplesmente ligar o som e dizer
que a escola oferece a disciplina de arte musical, é preciso ter consciência dos objetivos que se
deseja alcançar através da música, para que se retire o máximo de proveito dessa ferramenta,
trabalhando todos os conteúdos objetivados pelo professor.

A CULTURA NO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA: MULTICULTURALISMO
Multiculturalismo significa diferentes ideias para diferentes pessoas e instituições. O
multiculturalismo surge como um novo campo cultural e enriquecimento no ensino, que precisa
ser mais conhecido entre os educadores. Sendo assim fica mais fácil a compreensão e o
entendimento em relação as: lutas pela construção da cidadania, as relações multiculturais,
práticas sociais educativas que devem ajudar no desenvolver da formação do educador
multicultural.
Multiculturalismo por tanto é uma maneira de estudar a cultura em uma sociedade
globalizada, estudar culturas diferentes, vários pensamentos, analisar os diferentes gêneros
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textuais A ideia multicultural defende uma forma diferenciada de vida em sociedade, em que o
principal objetivo é a busca pela preservação dos valores próprios de cada parcela cultural do
país ou do mundo.
Definir o posicionamento da cultura no ensino da língua espanhola é uma tarefa um
pouco complexa. Na verdade, o que devemos destacar e ensinar nas aulas de língua espanhola é
que a cultura e a língua estão juntas não podendo viver uma sem a outra. Mendes (2007) vai
além e defende que língua é cultura, não se pode conceber um ensino de língua desvinculado a
um ensino de cultura, a autora define a expressão língua/cultura, não trabalhando em situações
diferentes, mais as duas sempre unidas. Pensar em cultura em sala de aula não significa que irá
acontecer mais uma fragmentação no ensino da língua, como estar escrito abaixo.
Considerar a cultura como uma “quinta” habilidade no ensino de LE pressupõe separar
língua das quatro principais habilidades, ou seja, significa ensinar cultura d eforma separada,
negando a relação da interdependência que existe entre língua cultura em cada uma de suas
formas e demonstrações, o que acreditamos que deva ser evitado. (FRANÇA; santos, 2008, p.
84).
Portanto, percebido a importância do conhecimento da cultura no ensino de língua, uma
maneira de se trabalhar esse conteúdo em sala é por meio da música, pois a música é expressão
de cultura de um povo, dessa forma, conhecer os diferentes ritmos e as letras das canções nos
permite saber mais sobre os costumes, as ideologias e a realidade vivida no lugar cujo idioma
está sendo estudado.
Além disso, no mundo globalizado no qual a preservação da identidade cultural de um
povo, a disseminação de conhecimentos e a diminuição das fronteiras convivem juntos, se faz
importantíssimo que os alunos preservem a sua própria cultura, mas também conheçam e
respeitem as demais culturas, essa atitude no aprendizado de língua estrangeira, no nosso caso
do espanhol, é fundamental para que o aluno compreenda melhor a nova língua adquirida.
A CANÇÃO COMO MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE E/LE
O conceito motivação nem sempre é definido com clareza, sendo, em muitas
ocasiões, agrupados a outros aspectos referentes à personalidade do individuo, como
autoestima, ansiedade, afeto. Mas o que é motivação?

A motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e orientam
em determinado sentido para alcançar um objetivo. (ALONSO; CARTULA, 2000, p.77)

A etimologia do termo motivação remonta ao verbo latino "movere".
Quando uma pessoa é motivada para alcançar uma meta, sua atividade consiste num
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movimento em direção a essa meta. [...] Motivar um individuo é aumentar a sua
necessidade de alcançar uma meta, ou criar tal necessidade se ela não existia. (KUETHE,
1997, p. 117‐118)

Uma primeira ideia sugestiva sobre motivação, normalmente aplicável a
qualquer tipo de atividade humana, é fornecida pela própria origem etimológica da
palavra, quem vem do verbo latino movere, cujo tempo supino "motum" e o substantivo
"motivum", do latim tardio, deram origem ao nosso termo semanticamente aproximado,
que é ‘motivo’, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou faz mudar o
curso. (BORUCHOVITCH; BZNECK, 2001, p. 9)
Podemos perceber que de fato, é possível afirmar que a motivação se dá através de
mudança internas no individuo, ou seja, modificações muito particulares que fazem com que
uma pessoa passe a interessar‐se por determinadas atividades e não por outras e que dirija sua
atenção e energia para isso. O professor é um dos responsáveis pela motivação de seus alunos,
com isso sabemos que não é tão simples assim ensinar uma língua estrangeira para isso nos
primeiros contatos com a língua percebemos que a canção é uma estratégia motivacional para o
ensino do E/LE.
Segundo Platão: “A música é o instrumento educacional mais potente do que qualquer
outro”. O trabalho com canção em sala de aula contribui para uma boa aprendizagem. Pois,
permite o desenvolvimento nos demais aspectos: Percepção auditiva, ritmo, percepção visual,
coordenação motora, socialização, interação, expressão corporal, memória, atenção,
concentração, observação, emoção, inteligência musical.
A canção é tida por muitos estudiosos (pesquisadores) como uma modalidade que
contribui para a evolução da mente humana, a promoção do equilíbrio, assim como o
desenvolvimento do raciocínio, em particular, questões voltadas para o desenvolvimento de
pensamentos mais filosóficos.
De acordo com pesquisadores alemães, pessoas que trabalham com análise musical
apresentam uma área cerebral mais ampla em 25% em relação às pessoas que não trabalham
com tal análise.
A CANÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Para RODRÍGUEZ GARCÍA e GHERRAM (2011: 143) recordam que a canção é também um
recurso que permite o desenvolvimento de todas as competências incluindo as mais atuais, a
interação e a mediação: Una de las ventajas que nos puede dar trabajar con canciones es la
posibilidad de secuenciarlas integrando todas las destrezas.
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A analise da canção em sala de aula pode englobar atividades de compreensão, tanto do
texto oral como da letra da canção; de expressão oral, quando os alunos trauteiam a canção ou
exprimem a sua opinião sobre a temática envolvente; de interação oral, quando é promovido o
diálogo sobre a letra, a música ou os cantores; de produção e interação escrita, se solicitarmos à
turma a realização de uma entrevista ou o envio de um e‐mail ao seu cantor preferido,
satisfazendo as suas curiosidades de fã e até de mediação, uma vez que há uma predisposição
quase espontânea para traduzir para a língua materna a letra da canção. Todas estas atividades
requerem o uso de todas as habilidades linguísticas e comunicativas, o que torna a canção um
dos instrumentos mais rentáveis e completos na aprendizagem de uma língua estrangeira. Cabe
ao professor definir que objetivos pretende atingir com o uso da canção, e, a partir daí,
selecionar as atividades comunicativas que mais lhe convier para a concretização dos mesmos.
Por tanto, fica bem patente que ouvir música engloba mais atividades para além de ouvir:
compreender, reagir, produzir, criar… Todas elas requerem o uso das nossas habilidades
linguísticas e comunicativas.

ATIVIDADES INTERACIONAIS PROPOSTAS COM CANÇÕES:




Repetir estrofes em voz alta.
Cantar em voz alta o em coro.
Fazer um karokê.




Trava‐línguas.
Exercícios de repetição para corrigir um defeito.



Articulações à frente do espelho.

Observando essas atividades sugeridas podemos comtemplar que as atividades com
canções dão oportunidade a todos os alunos, são atividades que dinamizam o aprendizado
independentemente do seu nível de desempenho, de participar e de se sentirem confiantes para
falar a língua meta, uma vez que são divertidas, despertam o interesse dos jovens e ajudam a
desenvolver uma atitude positiva perante a sua aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral desse estudo foi o de investigar o papel da canção como estratégia
de aprendizagem no ensino da língua espanhola enquanto língua estrangeira. Procuramos
evidenciar através deste estudo que, a canção influencia e cria novos estímulos, relações e
atitudes diante do desenvolvimento do aluno.
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De acordo com esta perspectiva, é necessário que a música, aqui evidenciada, seja
concebida e trabalhada como um universo que mescla expressão de sentimentos, ideias, valores
culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que vive.
Sistematizamos esse estudo, desenvolvendo objetivos mais específicos, quais sejam: ressaltar a
importância da canção na vida do ser humano, em especial em sua educação, voltada ao ensino e
aprendizagem de línguas; demostrar que a canção pode ser trabalhada através de atividades de
compreensão oral, escrita, compreensão oral e auditiva e leitura e propicia um maior
conhecimento cultural e artístico. Assim, pode‐se afirmar que, a que a canção é, além de uma
grande ferramenta educacional, uma das formas mais importantes de expressão humana, o que
por si só justifica sua presença no contexto da educação.
Conclui‐se então, que a presença da canção em sala de aula, estimular a sentimentos,
memória e a inteligência, relacionando‐as ainda com ao desenvolver do próprio educando,
favorece a construção de um cidadão mais consciente de si e de seu papel no mundo, mais
humano, mas participativo.
REFERÊNCIAS
BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Terceiro e quarto ciclo. Secretaria de
Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. 138 p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. Ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2011.
HUFFMAN, Karen; VERNOY, Mark; VERNOY, Judith. Psicologia. São Paulo: Atlas, 2003.
MENEZES, Neila Nazaré Coêlho de Souza; SANTOS, Acássia Dos Anjos. Cultura e Identidade no
ensino de espanhol como língua estrangeira: aportes teóricos. Disponível em:
<http://www.educonufs.com.br/cdvicoloquio/eixo_02/PDF/50.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2013.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vigotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio‐
histórico. São Paulo: Scipione, 1997.
LOPES, Antônia Osima et al. Técnicas de ensino: aula expositiva: superando o tradicional.
Campinas: Papirus Editora, 1991.
CONTE, Daniel; VOLMER, Lovani; GRÉGIS, Rosi Ana. Espaços de encontro: literatura ‐ cinema ‐
linguagem ‐ ensino. Novo Hamburgo: Feevale, 2009.
FERREIRA, M. Como usar a música na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2000.
PRADO, Flávio de Almeida. Prazer, a energia dos vencedores. São Paulo: Mercuryo, 1998.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

MENDES, Edlenise: A perspectiva intecultural no ensino de língua: uma relação “entre culturas”.
In: ALVARES, Maria Luisa Ortiz e SILVA, Kleber Aparecido da. (orgs):
Lingüística Aplicada: múltiplos olhares. Campinas: Pontes Editores, 2007.
CAPELUSNIK, María; SHULMAN, Liliana ‐ No cantamos la precisa, pero damos la nota. García
Martín, José María et. al. (org.). In congreso internacional de ASELE, X, Cádiz, 1999 – Nuevas
Perspectivas en la Enseñanza del Español como Lengua Extrajera I [em linha]. Cádiz : Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2000, p. 165‐174. [Consult. 20 jul. 2013]. Disponível na
internet: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca _ele/asele/pdf /10/10_0001.pdf. ISBN 84‐
921520‐6‐0.
CORONADO GONZÁLEZ, María Luisa; GARCÍA GONZÁLEZ, Javier ‐ De cómo usar canciones en el
aula. Montesa Peydro, Salvador; Garrido Moraga, Antonio (edit.). In congreso nacional de ASELE,
II, Madrid, 1990 – Actas del Segundo Congreso Nacional de ASELE [em linha]. Málaga : ASELE,
1994,
p.
227‐337.
[Consult.
27
abr.
2013].
Disponível
na
internet:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca _ele/asele
/pdf/02/02 _0225.pdf. ISBN 84‐605‐1357‐2.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sonsoles – Tareas y proyectos en clase 3. Madrid : Edinumen, 2001. ISBN 84‐
89756‐34‐1.
GONZALO GARCÉS, Daniel – El uso de canciones en la enseñanza de EL2. Postgrado de la
Universidad de Zaragoza: curso 2005/2006. Tareas epa: enfoque por tareas y enseñanza en EL2
para la educación permanente [em linha]. Publicaciones FAEA. Colab. Gobierno de Aragon,
Departamiento de Educación, Cultura y Deporte. [Consult. 30 jul. 2013].
Disponível
na
internet:
http://catedu.es/tarepa/uso_recursos/uso_
canciones/uso_canciones_1.pdf.
INSTITUTO CERVANTES – Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el
español (PCIC) [em linha]. Madrid: Instituto Cervantes ‐ Biblioteca nueva, 2006. [Consult. 12 jul.
2013]. Disponível em: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ biblioteca_ele/plan_curricular/.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: O CASO DA AUTOAVALIAÇÃO DA UFRPE NO CONTEXTO DO
SINAES
D. S. Marques (IC)¹ ; A. L. Silva (PQ)2 C. C. S. Ferreira (IC)3 ; V. A. Santos (IC)4
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ‐ Campus Vitória de Santo Antão ‐, 2Instituto Federal de Pernambuco
(IFPE) ‐Campus Vitória de Santo Antão; 3Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ‐ Campus Vitória de Santo Antão
‐, 4Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ‐ Campus Vitória de Santo Antão ‐, e‐mail:
dayane_santos09@hotmail.com
1

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo analisar a
autoavaliação institucional realizada pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), considerando
sua missão, seu espaço de inserção acadêmica, social e
cultural, aporte e natureza, com vistas a verificar as
possibilidades da autoavaliação institucional, como
instrumento de construção identitária e do
aprimoramento da gestão nesta IES. Como
procedimento metodológico utilizou‐se a pesquisa
documental, sendo realizada uma análise de conteúdo
para o tratamento dos dados. Partimos do pressuposto
que as perspectivas institucionais diferenciadas e
diversificadas impactam a realização da avaliação

institucional. Entendemos que o estudo das questões
pertinentes ao processo de autoavaliação se faz
necessário e relevante, pelas contribuições que pode
possibilitar para o conhecimento das práticas de
autoavaliação institucional desenvolvidas na UFRPE.
Conclui‐se que a perspectiva atual do processo de
diversificação e diferenciação institucional imprime
aspectos peculiares ao desenvolvimento da avaliação
institucional, sobretudo no trabalho realizado pela CPA
na autoavaliação institucional, expressando o grau de
institucionalização da cultura da avaliação institucional
ao nível micro e macro do sistema de educação superior.

PALAVRAS‐CHAVE: SINAES, Avaliação Institucional, Autoavaliação, CPA, UFRPE

INSTITUTIONAL ASSESSMENT: THE CASE OF SELF‐ASSESSMENT OF THE CONTEXT OF UFRPE
SINAES
ABSTRACT
The present study aimed to analyze the institutional
self‐assessment conducted by the Federal Rural
University of Pernambuco ( UFRPE ) , considering its
mission, space for academic , social and cultural
integration , contribution and nature, with a view to
exploring the possibilities of institutional self‐evaluation
,as instrument of identity construction and
improvement of management in this IES . As a
methodological procedure used to document research .
Being performed a content analysis for data processing.
Where we assume that the differentiated and diversified
institutional perspectives impact the achievement of

institutional assessment . We believe that the study of
the relevant self‐assessment process issues is necessary
and relevant for their contributions to knowledge can
facilitate the practices of institutional self‐assessment
developed in UFRPE . We conclude that the current
perspective of diversification and institutional
differentiation process prints peculiar to institutional
assessment, especially in the work of the CPA in
institutional self‐evaluation aspects , expressing the
degree of institutionalization of the culture of
institutional assessment at the micro level and the
macro
the
higher
education
system.

KEY‐WORDS: SINAES, Institutional Assessment, Self Assessment, CPA, UFRPE
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: O CASO DA AUTOAVALIAÇÃO DA UFRPE NO CONTEXTO DO
SINAES

INTRODUÇÃO
Nas três últimas décadas o Brasil vivenciou distintos modelos de política da avaliação
da educação superior, que apresentaram e representaram mudanças substantivas no tocante
a concepção de avaliação. Segundo Reis, Silveira e Ferreira (2010, p.113) “a partir da década
de 1990, observa‐se que a avaliação da educação superior tem tido destaque, uma vez que
houve uma evolução nos mecanismos e procedimentos adotados”. Essa ‘evolução’ ocorreu
em três momentos diferenciados, o Programa de Avaliação Institucional das Universidades
Brasileiras (PAIUB), o Exame Nacional de Cursos (ENC) e o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES).
Neste âmbito a avaliação foi/é entendida como um processo contínuo de
aperfeiçoamento acadêmico. Uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária.
No caso, um processo sistemático de prestação de contas à sociedade e um processo de
atribuição de valor a partir de parâmetros derivados dos objetivos, ou seja, um processo
criativo de autocrítica (PFEIFER, 2012).
Neste contexto, a avaliação se estrutura pela busca na consolidação autônoma e no
fortalecimento dos compromissos sociais das instituições, e com a participação de todos os
envolvidos: avaliadores e avaliados. Tendo o intuito da eficiência, um processo que traz
aprendizagem para instituição, funcionando também como um processo de verificação, a
mesma se encontra numa complexidade, pela dificuldade na formulação de técnicas e na
construção política (DIAS SOBRINHO, 2000).
No Contexto atual do SINAES, com a ocorrência das novas medidas do INEP, a
avaliação está deixando de ser uma produção de significados para dar ênfase a medida e ao
controle, em decorrência dos processos formativos de reflexão, com debates da comunidade
acadêmica, se limitando a somente certificar e regular, perdendo a autonomia universitária.
(DIAS SOBRINHO, 2008).
As ponderações e tensões sobre quais as modalidades e os mecanismos da avaliação
da educação superior devem ser utilizadas, vem induzindo diversos debates entre Instituições
de Educação Superior (IES), Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e
o Instituto Nacional de Pesquisas educacionais Anísio Teixeira (INEP). Por um lado pelo
caráter menos centralizador e mais democrático, explicitado na proposta ainda hoje não foi
efetivado (ZANDAVALLI, 2009). Por outro lado, pelo destaque as críticas subjacentes ao
modelo, tendo em vista as práticas determinadas a partir de uma visão míope e fragmentada
a qual distorce a realidade encontrada no âmbito das diversas instituições brasileiras
(FRANCISCO, et al, 2012 ).
Dessa forma, assiste‐se ao embate entre a perspectiva da avaliação controle
(regulação/punitiva) versus avaliação democrática (promoção). De um lado, a dominação do
controle da qualidade referenciado pelo desempenho e eficiência do sistema de educação
superior e, de outro, pelo exercício da avaliação como prática construída coletivamente e
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orientada para a produção da qualidade, a melhoria institucional e a formação dos agentes da
educação superior (PEIXOTO, 2009).
Este trabalho parte do pressuposto de que a avaliação deve transcender o modelo
regulatório, buscando uma reflexão para melhores condições e o desenvolvimento institucional,
promovendo a democratização do ensino, evidenciando‐a como política e de relações de poder,
que envolvam o ensino superior, a sociedade e o Estado, que denote práticas do melhoramento
baseadas na emancipação.
Almejou‐se, neste trabalho pesquisar o processo de implementação da avaliação
institucional materializada na atual política de avaliação da educação superior, a partir de três
dimensões da avaliação, apontados por House (1994): a primeira, a dimensão das relações entre
o desenho da política em sua formulação e o formato que esta adquire em seu processo final
denominado de “a imagem de produção” ‐ a análise da perspectiva tecnológica, do uso das
técnicas e dos pressupostos teórico‐metodológicos da avaliação e de suas influências na
racionalização das Instituições de Educação Superior (IES); a segunda, a dimensão temporal do
processo e suas implicações distintas no tempo sobre a sua organização, os atores que
implementam, desvelando suas resistências e adesões, e as modificações das condições originais
denominada de “a imagem de negociação” ‐ perspectiva política, o valor da participação e do
engajamento na avaliação institucional; a terceira, os determinantes que favorecem ou obstruem
o processo de implementação da política denominada de “a imagem de comunidade”, a
perspectiva cultural, a realidade e a identidade que a avaliação assume na IES e nas instâncias
centrais do SINAES.
Com essa perspectiva, este artigo propõe‐se investigar a seguinte questão: como vem
sendo implementada a autoavaliação institucional da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), que nos últimos anos vem passando por um processo de expansão de sua estrutura e
atuação, bem como assumindo um protagonismo no Estado de Pernambuco no tocante à
avaliação interna, no Fórum das Comissões Próprias de Avaliação.
MATERIAIS E MÉTODOS
O direcionamento do estudo foi voltado para pesquisa documental de âmbito
regional/local, analisando como a autoavaliação vem sendo retratada nos documentos que
envolvem a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), responsável pela condução do processo de avaliação interna, no contexto do SINAES,
identificando as características de sua implementação.
A coleta de dados foi realizada através do site da UFRPE, por meio do qual se obtiveram
informações a respeito da autoavaliação desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
atas de reuniões, os relatórios parciais e finais da autoavaliação, o regimento interno da CPA, sua
composição, entre outros.
Na análise dos dados, realizou‐se a “crítica do texto”, a “crítica de autenticidade” e a
“crítica de origem” respectivamente (FRAGATA, 1981). O aprofundamento da análise
primeiramente esteve voltado para a crítica da interpretação, buscando o domínio do
vocabulário e a linguagem da documentação. Em segundo o conhecimento das circunstâncias, do
ambiente e da influência em que surgiram tais documentos; conhecimento dos aspectos
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cognitivos explicitados. E em terceiro, a crítica do valor interno dos documentos. Indicando o
alcance em que a cultura de avaliação se constituiu na UFRPE; as diferenças que as categorias
administrativas e sua organização acadêmica, e as metodologias adotadas imprimiram na
realização da autoavaliação institucional.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Fundada em 1912 a partir do Decreto Estadual 1.741, a Universidade Federal Rural de
Pernambuco, na cidade de Olinda, possuía somente dois cursos, Medicina Veterinária e
Agronomia. Foi federalizado através da Lei Federal nº 2.524, no dia 4 de julho de 1955. Com a
promulgação do Decreto Federal 60.731, de 19 de maio de 1967, a instituição passou a
denominar‐se Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
Por volta dos anos 70 a universidade passou por algumas reformas estruturais, que levou
a formular novos cursos de graduação e os primeiros programas de pós‐graduação. Propõe na
sua concepção uma gestão democrática, levando a necessidade de um planejamento discutido
para o melhoramento da administração, contando com toda comunidade, e formulações de
estratégias e planos de ações.
Com a formulação e implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) em 2004 a UFRPE sinalizou para a formulação de seu projeto de autoavaliação,
elaborado a partir da colaboração dos segmentos da UFRPE voltando‐se para uma função
formativa, com revisão, redimensionamento ou potencialização de ações retirando o foco da
classificação ou punição.
Ao nível documental, a UFRPE ao longo do processo de avaliação procurou analisar a
qualidade das ações desenvolvidas com o objetivo da busca pela compreensão do significado que
estas ações representam para o crescimento e desenvolvimento da comunidade acadêmica e a
sociedade em geral.
A primeira comissão de avaliação foi nomeada em 14 de junho de 2004 e desde então
houveram cinco formações de CPA acompanhando nesse processo as mudanças ocorridas na
política de avaliação. A Comissão Própria de Avaliação da UFRPE tomou como norte orientador,
para consolidar suas atividades, as Orientações Gerais para o Roteiro de Autoavaliação das
Instituições, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).
Para dar forma e estrutura a esta configuração pretendida, a comissão buscou modelos de
avaliação já consolidadas por outras IES. Abaixo, segue a caracterização da avaliação interna na
UFRPE:
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Figura 1 – Evolução história da avaliação interna UFRPE

Fonte – Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia –
IFPE‐ Campus Vitória.

É interessante notar a partir do gráfico acima que, a avaliação interna na UFRPE apresenta
um crescente processo de institucionalização da avaliação. A formação da CPA deu‐se logo a
implementação da política de avaliação e o regimento após o primeiro ano de vigência da lei nº
10.861/04 que originou o SINAES. No entanto, a formalização do PDI em 2006, e a entrega dos
relatórios em 2011 e 2012 são evidências das fragilidades da avaliação interna no contexto
institucional da UFRPE, pois os relatórios de autoavaliação deveriam ser postados ao INEP
anualmente, sobretudo no período dos últimos 5 (cinco) anos.
Figura 2 – Composição história da CPA‐UFRPE

Fonte – Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia –
IFPE‐ Campus Vitória.

Ao longo do tempo, ocorreram alterações no quantitativo das representações da CPA‐
UFRPE ascendendo de 10 a 18 o total de membros da Comissão. Também é importante perceber
que as alterações não ocorreram numa sequencia estável, mas num contexto de instabilidade
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sugerindo dificuldades no trabalho da avaliação interna na Instituição e ressignificação dos
trabalhos da comissão no contexto institucional da UFRPE e do SINAES. Entre 2004 e 2008 o
SINAES apresentou uma perspectiva mais emancipatória, enquanto que entre os anos de 2009 e
2013, uma perspectiva mais regulatória. A seguir, na tabela abaixo, apresenta‐se os documentos
mais relevantes produzidos pela CPA ao longo da trajetória da avaliação interna:
Tabela 1 – Levantamento documental da CPA UFRPE
Documentos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CPA/UFRPE
Regimento da
1
CPA
Relatórios de
1
1
Autoavaliação
Fonte – Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia – IFPE‐
Campus Vitória.

O levantamento realizado permite perceber alguns aspectos no tocante ao
desenvolvimento da avaliação interna realizado pela CPA da UFRPE. Observa‐se que o processo
de institucionalização da CPA e da avaliação interna ocorreu no ano de 2005, um (1) anos após a
implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Um elemento
importante, pois quando comparado a outras Instituições Federais de Educação Superior (IES) do
Estado de Pernambuco, observa‐se certa agilidade neste processo. No entanto, isso não significa
que o processo de implementação da avaliação interna da UFRPE transcorra sem grande
dificuldades, mas é um indicador de que este processo encontra‐se mais consolidado.
Outro elemento que chamou atenção foi a realização dos relatórios de autoavaliação
postados ao INEP. Constam no site da CPA/UFRPE apenas dois relatórios, dos anos 2011 e 2012.
Estes dados apontam para algumas evidências no desenvolvimento dos trabalhos da CPA:
fragilidade no processo de sensibilização da comunidade acadêmica; transparência e publicização
dos trabalhos da CPA, dificuldades de realização dos relatórios, entre outros. Tais elementos são
comuns aos casos de outras IFES pesquisadas no Estado de Pernambuco e do Nordeste brasileiro.
Isso demonstra fragilidades das práticas avaliativas em consolidar a “imagem de produção” –
metodologia da avaliação, uma “imagem de negociação” – aspectos políticos da avaliação,
desenvolvida na Instituição (HOUSE, 1994).
No caso, os dados apontam fragilidades na condução dos trabalhos da avaliação
referentes ao “quando?”, “como?”, “onde?”, “quem?”, “por quê?”, e “para que?” avaliar. Mas,
também, desvelam o esforço da CPA/UFRPE em desenvolver os trabalhos mesmo com as
precariedades e a lógica institucional subjacente. É interessante ressaltar que nos anos que
ocorreram a publicização dos relatórios da CPA no site Institucional ocorreram quatro alterações
na composição desta Comissão e também no aumento do número de membros representantes
da comunidade acadêmica. Estas mudanças tanto na composição quanto no número de
membros, bem como na publicização da gestão talvez reflita as alterações na gestão da IFES em
questão, que possivelmente venha oportunizando novos condicionantes ao trabalho da CPA. Tais
aspectos demonstram as tensões das relações de poder (AFONSO, 2005) em torno do processo
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de avaliação; também caracterizam os “aspectos sociais” e o “funcionamento da avaliação”
(SILVA, 2011). Além disso, retratam as dificuldades do processo de implementação da avaliação
interna em IFES, no tocante aos processos de “preparação” e “desenvolvimento” e
“consolidação” dos trabalhos desenvolvidos pela CPA (SILVA, 2010, 2011).
Aprofundando a análise no que se refere à perspectiva tecnológica da avaliação destacada
por House (1994) observa‐se:
Quadro 1 – Levantamento documental da CPA/UFRPE:
Perspectivas tecnológicas da autoavaliação verificados nos relatórios da CPA
ANO

2011

2012

Como avalia
(Instrumento de
coleta de dados)
Pesquisa
Documental
Questionário

Idem

Objetivos da avaliação
(para que serve)
“Avaliação sedimenta‐se enquanto
processo
contínuo
para
o
aperfeiçoamento do desempenho
acadêmico, do planejamento da
gestão e em especial da prestação de
contas à sociedade”. (Doc 7, p. 11)
Idem

Pressupostos teóricos da
avaliação
Avaliação formativa,
Democrática

Idem

Fonte – Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia –
IFPE‐ Campus Vitória.

As primeiras aproximações permitiram observar que na UFRPE até 2010, ocorreram
dificuldades no tocante a perspectiva tecnológica da autoavaliação (HOUSE, 1994). No
relatório 2011 chega‐se até citar “Não foi encontrado registro da atuação desta comissão
durante o seu período de gestão (7 anos)” p. 33. No relatório de 2011 o instrumento de coleta
de dados utilizados pela CPA referiu‐se ao uso de pesquisa documental e questionário
aplicado à comunidade acadêmica (professores e alunos). Richardson (2009) e Bogdan e
Biklen (1994) fazem uma série de restrições quanto a utilização destes instrumentos. Essas
limitações em em relação a neutralidade em torno do processo avaliativo são destacadas na
literatura acadêmica da avaliação da educação superior (SILVA, 2011).
Quanto aos objetivos da avaliação, os relatórios tanto de 2011 quanto de 2012
associam a avaliação aos seus três fundamentos: planejamento, orientação e monitoramento
(LÜCK, 2012). No entanto, quando realizado uma leitura mais apurada dos dados do relatório
e interpretando os dados da segunda tabela, verifica‐se mais uma associação da avaliação a
apenas ao fundamento da orientação, pois se a IFES realmente desenvolvesse processo de
planejamento sistematizados dos dados da Universidade, desde o início da implementação do
SINAES existiriam outros relatórios de autoavaliação. No tocante aos pressupostos teórico‐
metodológicos da avaliação institucional descrito no relatório é perceptível a tendência de
seguir os documentos oficiais do SINAES, como destaca Silva (2009).
Atualmente, a CPA‐UFRPE está organizada em uma Comissão Central e em Subcomissões.
A composição da Comissão Central é distribuída da seguinte forma:
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Figura 3 – Composição atual da CPA‐UFRPE

Fonte – Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia –
IFPE‐ Campus Vitória.

É perceptível a partir do gráfico acima que há um maior quantitativo dos membros
técnico‐Administrativos e a ocorrente predominância docente, trazendo uma resistência para
esse processo, quanto a criação de uma identidade coletiva e uma estrutura autônoma da
avaliação, distanciando‐se da Lei do SINAES (Lei 10.861/04 Art. 11) que propõe o princípio da
participação equilibrada de todos os segmentos da comunidade acadêmica na CPA. Isso pode
levar a um impedimento da consolidação da avaliação institucional, quanto ao processo
formativo de reflexão e democrático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira sucinta, os dados analisados proporcionam perceber evidencias de entraves à
materialização do AVALIES, em sua modalidade de avaliação interna, no tocante a consolidação
da avaliação na perspectiva holística e integradora no processo de avaliação da IFES pesquisada.
Para constatar de maneira mais aprofundada esses entraves, se faz indispensável à efetivação de
estudos empíricos pautados em pressupostos teóricos vigorosos e comparativos no sentido de
superar uma característica comum do campo, os trabalhos restritos à natureza teórico‐
conceitual.
Também é perceptível no caso analisado, que a gestão da IFES desvela um processo de
aprendizagem incipiente no tocante a interface da avaliação com o planejamento institucional, o
uso da avaliação está muito mais associado aos aspectos da organização institucional do que aos
aspectos da identidade institucional, pois é preciso desenvolver expertise por parte dos agentes
internos no tocante ao processo de autoavaliação. Mesmo diante deste cenário, se a avaliação
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

interna não se apresentar de maneira fragmentada, as possibilidades de êxito do processo serão
animadoras.
Todavia, é preciso estar atento, pois a concepção de avaliação desenhada no processo de
implementação da avaliação interna é uma concepção distante daquela descrita por Dias
Sobrinho (2008), valorativa dos questionamentos coletivos refletindo na prática uma
transformação qualitativa da instituição, ajudando de fato, o conhecimento sobre o fenômeno
educativo da educação superior. Esse aspecto vem descaracterizando o potencial propositivo da
avaliação interna delineada nos referenciais normativos do SINAES no contexto da UFRPE.
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RESUMO
Este artigo apresenta a síntese de relatórios
desenvolvidos em atividades de estágio em tradução e
interpretação de Libras, promovido pelo curso de Letras‐
Libras da Universidade Federal de Santa Catarina‐UFSC,
com polo na Universidade Federal de Pernambuco‐
UFPE. O estágio foi realizado em Maceió‐AL, numa
escola‐polo que, no momento da execução, continha
cerca de 200 alunos surdos matriculados. Os relatórios
apontam para o caráter incipiente do campo da
Tradução e Interpretação em Línguas de Sinais‐TILS,

tanto na delimitação disciplinar como na atuação
profissional. A constante reflexão aliada à construção da
formação desse profissional permanece indicando a
melhor alternativa para a consolidação da área e do
trabalho de seus envolvidos.

PALAVRAS‐CHAVE: tradutor interprete de língua de sinais, estágio, surdo, formação.

EXPERIENCE REPORT ABOUT THE CONSTITUTION OF THE PROFILE TISL IN THE PROCESS OF
TEACHING‐INTERPRETATION‐LEARNING
ABSTRACT
This article presents a summary of reports
developed in supervised practise in translation and
interpreting of Sign Language promoted by the course of
Letras‐Libras, from Federal University of Santa Catarina‐
UFSC with polo at the Federal University of
Pernambuco‐UFPE. The practise was done in Maceió‐AL,
at a school that has, at that time, about 200 deaf
students enrolled. The reports point to the newness of

the field of translation and interpretation in Sign
Language‐TISL in both disciplinary boundaries and
professional practice. The constant reflection combined
with the construction of this professional training
remains the best alternative for indicating the
consolidation of the area and the work of its involved.

KEY‐WORDS: translation and interpretation in Sign Language, supervised practice, deaf, training.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DO PERFIL DO TILS NO PROCESSO DE
ENSINO‐INTERPRETAÇÃO‐APRENDIZAGEM
INTRODUÇÃO

Tem sido cada vez mais comum visualizar a atuação de um Tradutor Intérprete de Língua
de Sinais – TILS. Quer seja em congressos, palestras, salas de aula ou mesmo na televisão, o fato
é que a luta por acessibilidade tem gerado um aumento significativo da classe de profissionais
TILS ao redor do Brasil e do mundo.
Como na maioria das profissões, é a partir da necessidade que esse profissional começa a
ser constituído e é nesse processo que o trabalho do TILS foi e vem sendo repensado e
caracterizado. A popularização do serviço e a exigência crescente da demanda também forçam a
reflexão acerca desse exercício profissional. É refletindo sobre o fazer que algumas inquietações
começam a surgir. Este trabalho, porém, só começa a ser investigado cientificamente em meados
da década de 90, e encontra seu espaço legal e acadêmico somente após a virada do século, após
a publicação de uma primeira edição voltada para traduções de língua de sinais, em 2007, por
uma editora renomada chamada “St. Jerome”. Mais do que um mero reconhecimento, este
episódio posiciona os profissionais TILS na categoria de objeto de pesquisa teórica e empírica do
campo da tradução (Vasconcellos, 2010).
Os formadores desempenham um papel fundamental nesse processo, pois, fazendo parte
de uma esfera científica, o TILS precisa ser respaldado dentro deste espaço. Além de pensar
sobre o fazer do TILS e definir linhas de formação, o formador tem também a responsabilidade
de fomentar o interesse em repensar a formação já iniciada. Esta última, por sinal, passível de
reformulações, visto que ela surge dentro de um contexto emergencial de carência de
profissionais na área. Temos, com isso, dois processos que atualmente ocorrem com o TILS: a) a
formação, e suas atribuições já mencionadas; e b) a certificação, que inicia (ou não) com cursos
rápidos de formação e culmina na realização do Exame de Proficiência em Libras ‐ Prolibras,
contrapondo com toda a exigência criteriosa que esta profissão e o seu campo de estudos
requerem.
Os que trabalham como tradutores intérpretes de língua de sinais possuem os mais
variados níveis e tipos de formação. Porém, todos eles exercem funções similares que deveriam
exigir (e exigem) uma preparação em comum, assim como acontece na maioria das profissões
efetivamente reconhecidas e nos seus respectivos cursos. Qualquer profissional formado,
supostamente, passa por campos do saber semelhantes, independente do local onde mora ou da
faculdade onde estuda. Saber quem é esse profissional para posteriormente saber o que ele está
fazendo e, sendo assim, entender o porquê que ele está fazendo é uma tarefa política que
precisa ser realizada, seja pelos que participam dessa certificação/formação, seja pelos que
contratam o serviço deste intitulado TILS. Somos politicamente construídos, juntamente com a
formação que recebemos.
Há ainda aqueles que usufruem do estado emergencial que nos encontramos por conta
da inclusão (LDB) e da lei de Libras (N° 10.436) e exercem a profissão sem nenhuma qualificação
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documentada. É claro que a documentação não garante a qualidade do serviço e a preparação do
profissional. Porém, por melhor que seja o desempenho de um amador, ele pode ser aprimorado
pelo refinamento que uma formação oferece.
Considerando que uma das peculiaridades do TILS é ter a educação como área de maior
atuação, conforme diz Pereira (2008, p. 141), vinculamos, então, essa prática aos resultados que
viemos obtendo no processo de ensino‐aprendizagem do surdo. Temos aqui mais um campo
disciplinar em construção: a educação de surdos. E constatamos a fragilidade dos limites que
cada área do conhecimento possui. Pois, mesmo estando recentemente classificado nos estudos
que focam a tradução, esse profissional é permeado naturalmente no saber pedagógico,
linguístico e até mesmo clínico do público que trabalha. Desse modo, é essencial observar a
interdisciplinaridade nessa construção.

MATERIAIS E MÉTODOS

As constatações aqui referidas são frutos de relatórios de uma experiência de estágio em
tradução e interpretação de Libras, do curso de Letras‐Libras de modalidade à distância ofertado
pela Universidade Federal de Santa Catarina‐UFSC, com polo na Universidade Federal de
Pernambuco‐UFPE. A escola tomada como objeto deste trabalho foi a Tavares Bastos, escola‐
polo1, pública, localizada no Centro da cidade de Maceió ‐ AL, com cerca de 200 alunos surdos
matriculados. Em potencial, a escola Tavares é uma escola para surdos, mas essa possibilidade
foge das exigências atuais do MEC, que obriga que todo e qualquer aluno seja incluído em classe
regular de ensino, em escolas também regulares. Caso o aluno tenha alguma necessidade de
atendimento especializado, este aluno deve ser encaminhado ao Atendimento Educacional
Especializado (AEE), que ocorre no contraturno.
As atividades de estágio desenvolvidas nesse ambiente foram de tradução e interpretação
das aulas ministradas em turmas do ensino fundamental e médio, com diversificação de
disciplinas e de conteúdos. As ações foram executadas em dupla e filmadas por um período de 40
horas. Essas ações eram feitas em conjunto de modo que, enquanto um intérprete traduzia a
aula, o outro se servia de apoio, fornecendo‐lhe sinais, assim como outras estratégias de
tradução, objetivando auxiliar no momento da tradução/interpretação, havendo o revezamento
entre esses profissionais quando necessário. As filmagens serviram de registros para uma análise
posterior do produto final, a fim de ser utilizado como elemento de estudo e avaliação da tarefa
tradutória.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente, no Brasil, com o sistema educacional que prioriza a inclusão, a língua de
instrução utilizada pelos professores é o Português. Sendo assim, inferimos que por melhor que
1

Compreende‐se como escola‐polo, nestes termos, as escolas que dispõem de serviço de tradução e interpretação
de Libras para alunos surdos.
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seja a metodologia utilizada pelo educador, sem um código linguístico em comum a comunicação
se afasta da sua plenitude, pois, segundo Salles (2005, p. 106), “a língua é vista como o
instrumento mediador na construção do conhecimento”.
É objetivando solucionar (ou amenizar) este ruído na comunicação entre o professor e o
aluno surdo que se sugere a presença do tradutor intérprete de LS. As aulas, e quaisquer outros
tipos de informação direcionada a este aluno passam pela mão do TILS, visando o uso comum de
uma língua. Logo, justificamos a relevância da participação desse profissional sem deixar de levar
em conta a qualidade dessa participação, considerando o direito defendido pela Declaração
universal da Unesco, que diz: “[...] a igualdade de acesso às expressões artísticas, ao
conhecimento científico e tecnológico – inclusive em formato digital – e a possibilidade, para
todas as culturas de estar presentes nos meios de expressão e de difusão [...]2”.
Após uma longa jornada empírica do tradutor/intérprete de língua de sinais, a perspectiva
que introduz a necessidade de formação na área passa a receber crédito e planejamento para
fazer parte do arcabouço acadêmico nacional, cujo marco se dá com o surgimento do curso de
graduação em Libras. Porém, não é difícil observar que um investimento deste porte requer que
vários interesses do jogo político sejam atendidos. Contudo, hoje, após o aval do MEC, contamos
com um grande número de graduados e graduandos espalhados por todo o Brasil, atuando ou
prestes a atuar como bacharéis em Letras‐Libras, estando habilitados, teoricamente, para a
Tradução e/ou Interpretação da Libras e para ocupar as diversas áreas nas quais este profissional
é requisitado.
É evidente que a área de maior carência dessa formação é a educação. Por todo o país
contamos com uma extensa quantidade de escolas que precisarão atender a demanda de alunos
surdos. No processo de inclusão, que também se enquadra na política que envolve esse
profissional, qualquer sala de aula que tenha um aluno surdo usuário da Libras e que não tenha
as aulas ministradas nessa língua precisa dispor do serviço de interpretação. O número é vasto e
mesmo com essa iniciativa não há profissionais que atendam essa carência. Hoje,
provisoriamente, com o Prolibras, já há uma tentativa de cumprir essa determinação, mas não é
raro encontrar escolas ou salas de aula com alunos surdos matriculados e nenhum interprete
disponível.
Em geral, as escolas apresentam outros problemas além daqueles relacionados com a
educação de surdos. Aqueles, basicamente, são: de ordem pedagógica, onde parte dos
professores não sabe lidar com esse aluno; de gestão (democrática e pedagógica), no suporte à
família desses alunos; de serviço qualitativo e quantitativo de interpretação, onde existem salas
com surdos sem esse profissional, e quando há, nem sempre o trabalho é de qualidade. Os
demais problemas variam da estrutura escolar até o perfil caótico dos profissionais e alunos.
Violência, drogas, gravidez precoce, falta de responsabilidade, descompromisso, precarização
profissional, desvalorização de classes trabalhistas, entre outros, dos quais, aqueles primeiros –
os problemas relacionados com a educação de surdos – estão, também, envolvidos, pelo simples
fato de fazer parte desta escola e desta sociedade.
Como toda regra há exceção, nem todos os envolvidos neste ambiente escolar são as
fontes desta condição. Muitos são alvos desta situação e há ainda guerreiros que persistem na
busca pela melhoria. Vale lembrar que esta conjuntura é parte do sistema público de ensino da
2
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capital como um todo. Não é por acaso que Alagoas se encontra no topo do ranking3 da pior
educação nacional.
Nos ambientes internos da escola já é possível encontrar alguns dos problemas aqui
citados. No entanto, algo que traz certo desconforto é a confusão de papeis entre os
funcionários. Conhecer um pouco (se não muito) de educação de surdos deveria ser um requisito
básico para alguém que queira ou que seja direcionado para trabalhar numa escola para surdos
matriculados. Porém, o que constatamos é que boa parte dos professores enxergam (ou
preferem enxergar) o intérprete como um professor especializado em surdez, ou, como foi
comentado em classe, um monitor para auxiliar na educação de surdos. O que é pior, a
naturalidade com que essa ideia é aceita é incorporada, também, pelos próprios intérpretes.
Nesse sentido, é comum (e natural) ver alguns intérpretes “tomando conta” da turma (não
apenas dos surdos), aplicando prova, revisando assuntos, repreendendo os alunos, entre outras
funções que não lhe cabem.
Por outro lado, precisamos ainda definir de modo mais claro o papel que esse profissional
deve exercer e, como, quando e onde exercer. O trabalho do Intérprete de LIBRAS é, em grande
parte, exercido dentro de ambientes educacionais. A inserção do TILS nessa rotina pertencente a
um processo pedagógico vai exigir, naturalmente, uma postura coerente com o “educar”. Todos
os envolvidos com a escola são educadores (Celso Antunes, 2008).
Pensando desse modo, o intérprete para surdos exerce funções que vão além da
translação entre línguas. Ele também é responsável pelo processo de aprendizagem. Cabe, então,
definir, os limites desta intervenção no ensino, pois, ainda que essa postura tenha que ser
diferenciada, professor não é intérprete e vice‐versa. A postura, aqui referida, é muito mais
associada às escolhas feitas durante o processo de interpretação, que exige um árduo trabalho
cognitivo como bem descreve Quadros (2005, p. 27):
Ele processa a informação dada na língua fonte e faz escolhas lexicais, estruturais,
semânticas e pragmáticas na língua alvo que devem se aproximar o mais
apropriadamente possível da informação dada na língua fonte. Assim sendo, o intérprete
também precisa ter conhecimento técnico para que suas escolhas sejam apropriadas
tecnicamente. Portanto, o ato de interpretar envolve processos altamente complexos.

A tomada de decisão pode ser considerada o principal aspecto que caracteriza o
Tradutor/Intérprete educacional. É natural que em todo processo de tradução, mas
principalmente de interpretação, se considere todos os interessados ou envolvidos – público
fonte, público alvo, contratante e o público relativamente alheio (alguns são conhecedores das
línguas atuantes ou estão interessados em conhecer) –; os objetivos demonstrados e não
demonstrados (que devem ser subtendidos num trabalho de análise de discurso feito pelo TILS);
a situação em jogo (os interesses envolvidos); o ambiente (formal ou informal e a que se propõe);
e os demais pontos geralmente levados em conta por analistas de discurso. É observando tantos
detalhes que se pode tomar decisões. Um intérprete conferencista, por exemplo, toma decisões
diferentes de um intérprete educacional, por causa desses motivos supracitados.

3
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Mesmo atuando como educador, o TILS não deixa de ser Tradutor/Interprete, porém,
suas escolhas durante o processo de tradução/interpretação é que vão possibilitar um maior
acesso na aprendizagem. Não se trata de facilitar esse processo, interferindo na autonomia que o
aluno deve desenvolver, mas, pelo contrário, incentivar o raciocínio e a participação
independente desses alunos durante as aulas.
Há um problema geralmente comum na rotina do Intérprete educacional: a maioria dos
surdos está atrasada em relação ao nível e aos conteúdos exigidos em sala. Segundo Capovilla
(2008), a maioria dos surdos de nível quase superior ainda possui leitura equivalente a alunos de
3° ano do fundamental. Na educação básica brasileira existem algumas séries que não permitem
que os alunos sejam retidos. E mesmo naquelas séries em que isto é possível, o professor
geralmente age com imprudência e aprova o aluno que não está acompanhando o nível da
turma.
Quando uma criança entra na escola, iniciando a vida acadêmica, a primeira expectativa
que se cria em torno dela é que ela aprenda a ler e a escrever. Com os surdos, quase nunca esta
expectativa é alcançada e esta situação acaba se tornando “aceitável”. A escrita e a leitura são
importantes não somente pela aprendizagem do português, como muitos professores insistem
em enfatizar, mas sim pelo efeito produtivo no desenvolvimento da linguagem da criança.
Do mesmo modo que os intérpretes nem sempre são os responsáveis pela qualidade do
desempenho dos surdos na escola, os professores podem não serem os culpados. Ao se deparar
com essa realidade, nem sempre é possível encontrar ou aplicar estratégias para contornar o
estado em que esses alunos chegam. Talvez, por essa razão, muitos professores continuam
aprovando os alunos que não sabem ler em níveis avançados de ensino, encaminhando o
problema para que o próximo colega de trabalho resolva ou simplesmente assuma.
Quando o intérprete toma conhecimento de toda a problemática que envolve a educação
de surdos ele começa a trabalhar com maior coerência. É levando em conta esses aspectos que
ele começa a observar o nível linguístico de cada aluno ou do público com quem está lidando.
Mesmo tendo as mesmas funções, não é possível desenvolver o mesmo tipo de trabalho nas
diversas etapas do ensino. O TILS da educação infantil tem a mesma responsabilidade que o
intérprete de nível médio, porém, o modo que esse trabalho vai ser desenvolvido varia nesses
públicos. Por exemplo, no nível médio, o TILS não desprende tanto esforço em promover a
autonomia dos alunos, pois, subtende‐se que nessa fase o aluno já tenha aprimorado esse
estágio. Já no ensino fundamental, principalmente no início dele, quando os alunos, muitas
vezes, ainda estão habituados com o apego das séries iniciais, o intérprete continua trabalhando
em prol da autonomia do alunado.
Apesar dos problemas, não há dúvidas de que a sala de aula é um espaço valioso para
quem deseja se aperfeiçoar na prática interpretativa. Não é por acaso que muitos dos intérpretes
que atuam, hoje, como profissionais, começaram sua carreira de modo empírico num espaço
como esse. É nesse espaço educacional que o TILS também pode ter sua própria formação, com o
ônus do arcabouço teórico, mas há muito que se aprender no dia‐a‐dia do trabalho da tradução
de discursos em sala.
O passar do tempo permite que o profissional intérprete educacional atue com maior
liberdade e autonomia. Isso se deve ao relacionamento que é estabelecido entre o TILS, os
alunos, os professores e os demais profissionais do estabelecimento. De início, há a preocupação
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de que toda palavra seja interpretada, sem nenhuma perda. Posteriormente, é possível
identificar os discursos de prioridade, os secundários, os opcionais e até mesmo os
desnecessários, que também são opcionais. Não é fácil discernir isso, mas o cotidiano, a
compreensão da função que lhe cabe e o auxílio oferecido por discussões teóricas vão possibilitar
esse discernimento. Não cito aqui os ganhos que cada produto de uma interpretação pode
receber, porque a maioria dos que trabalham nessa área, de início, se preocupam muito mais
com as perdas, mas não levam em conta que nem sempre os adicionais são bem vindos, e que
muitas vezes uma perda pode gerar um ganho, a depender da escolha realizada.
A diferença de modalidade entre as línguas de trabalho em sala de aula abre um espaço
para que se adicionem léxicos e paráfrases com maior frequência, pois são muitas as
peculiaridades modais existentes. Em relação às perdas, é importante notar que existe um núcleo
informacional que não pode ser relevado. Daniel Gile (1995) é quem traz essa discussão acerca
da Mensagem traduzida. Para ele, não há problema em obter ganhos na Mensagem, porém, o
núcleo precisa permanecer.
Prosseguindo nas perdas, em sala de aula, mais cedo ou mais tarde, o TILS saberá que elas
são comuns. Comuns, e não normais. Quando afirmo que algumas perdas podem gerar ganhos
me refiro às peculiaridades de cada cultura. No ambiente educacional, o aluno surdo necessita
acompanhar e absorver os conteúdos ministrados em classe. O professor, em sua maioria,
desconhecedor das especificidades linguísticas e culturais desse público, apresenta em seu
discurso aspectos exclusivos daqueles que ouvem ou falantes da língua portuguesa. A velocidade
das falas, o número de alunos e interações presentes na turma e as condições humanas de
qualquer intérprete não permitem que tudo seja plenamente destacado, observado e
transmitido. A palavra‐chave é “escolhas”. O intérprete sempre precisará delas.
A complexidade do assunto ou a dificuldade de compreensão dos alunos vai exigir que o
intérprete desenvolva estratégias em prol da absorção do conhecimento ministrado. Para isso, as
informações, naturalmente, devem ser hierarquizadas. E nos momentos críticos de acúmulo de
conteúdo (tanto pelo aluno quanto pelo profissional intérprete), deve‐se priorizar a ordem
hierárquica de informações construída. Em outras palavras, o foco em momentos como esse
deve estar voltado para o conteúdo da disciplina, para o aprendizado significativo e para o que
provavelmente será cobrado do aluno em momentos de avaliação. Fora dos momentos de
tensão é possível partir para estratégias mais estrangeirizadoras.
Quanto à participação nas atividades educacionais desenvolvidas pelos professores, do
mesmo modo, não há como se concretizar uma intervenção intensiva e de qualidade. Não cabe
ao intérprete ensinar o professor a ensinar. E muitas vezes caímos nesse engano de que isso é
necessário. Para tanto, é importante destacar alguns pontos que auxiliam no processo de
aprendizagem do surdo. Alguns destes aspectos são: o uso de recursos visuais (que auxiliam
tanto o ouvinte quanto o surdo); o uso de esquemas nos conteúdos trabalhados; o registro
escrito de termos específicos no quadro; a impossibilidade de atividades orais‐auditivas, como
ditado, leitura em voz alta, música, etc.
Fala‐se muito no acesso que o tradutor intérprete deve ter aos conteúdos que serão
trabalhados em classe. Além disso, seria essencial que mesmo os demais professores de uma
determinada turma discutissem sobre o andamento do trabalho, pois, a construção é conjunta e
interdisciplinar. Esse acesso, diante desse ritmo de trabalho, é quase sempre ilusório. Não é raro
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encontrarmos professores que dão aula em 3 turnos. E dependendo da competência referencial
que se tem do conteúdo, o acesso aos conteúdos previamente é desnecessário, ou para não ser
incisivo, opcional. A depender da habilidade do intérprete. Por outro lado, esse tempo escasso,
existente entre os professores para que se discuta a construção educacional de uma turma,
parece não ser um problema para os intérpretes de um mesmo ambiente de trabalho. A função
em comum, os desafios diários, as frustrações técnicas e profissionais, as descobertas
estratégicas, entre outros aspectos, colocam a classe dos TILS em contato constante. Se não há
tempo exclusivo para se construir propostas, as rodas de bate‐papo muitas vezes giram em torno
do assunto de trabalho: educação de surdos e situações de interpretação. São essas
conversações que possibilitam a troca de experiências e o apoio mútuo nos problemas e crises
dentro da sala de aula. O ideal, no entanto, seria que houvesse um tempo com todos esses
profissionais da tradução, para que estes assuntos não se resumam a rodas particulares de
afinidade. Os únicos horários disponíveis e que podem proporcionar momentos de interação são
os tempos livres, como o intervalo e aulas vagas. Nesses intervalos, muitas vezes, surdos e
intérpretes também dialogam e estreitam os laços extraprofissionais. Não é um período
preestabelecido pela instituição, mas naturalmente, os traços em comum que permeiam essa
língua em uso permitem que isso aconteça.
Como toda comunidade linguística, os surdos, como minoria linguística, se identificam
com aqueles que falam a sua própria língua. No ambiente educacional, além dos colegas de
classe, os surdos têm como companhia comunicacional e até mesmo como referência, em alguns
momentos, o intérprete de língua de sinais, visto que ele é falante de mesma língua e que, além
disso, tem acesso às informações com os demais sujeitos.
Geralmente, quando há intérprete disponível este profissional trabalha exclusivamente
para uma turma por turno. o TILS pode acompanhar o desenvolvimento e processo de
transmissão dos conteúdos disciplinares em sala. Os professores variam, mas o TILS não. Ao
mesmo tempo em que isso pode ser um fator positivo, por outro lado questionamos a recepção
constante de informação partindo do mesmo enunciador. Imaginemos, então, que durante um
ano letivo todas as disciplinas e professores serão medidas por uma mesma pessoa, sendo esse
profissional de qualidade ou não. Rimar Segala, em sua dissertação, aborda um papel diferencial
no âmbito da tradução de modalidades diferentes. Ele, dentre outros pesquisadores, utilizam o
termo ator/coautor para caracterizar o tradutor intérprete de línguas de sinais, visto que sua
“atuação” vai além do mero processo de traduzir.
A tradução realizada no espaço do Letras Libras é uma tradução que parte de um texto
escrito em Português acadêmico para uma Língua de Sinais que exige uma tradução
visual, ou seja, a tradução é gravada pelo tradutor/ator/coautor que também
desempenha o papel de ator dessa tradução. Ele usa não só sua capacidade de traduzir e
de compreender o texto, mas também expõe sua imagem para registrar em vídeo o
produto final. (SEGALA, 2010, p.8).

Talvez, seguindo essa premissa, o intérprete que vise diferenciar os enunciadores
(professores) de uma turma necessite encenar cada personagem, para caracterizá‐los de acordo
com seu modo, rigor, conhecimento e expressividade. Naturalmente, por vezes, acabamos por
realizar essa proeza, porém, as mãos que farão essa mediação serão, ainda, as mesmas.
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O trabalho individual em sala, como é realizado nesta escola alvo de tantas investigações
na área, também possui outro complicador: a impossibilidade da troca e da parceria frente a um
trabalho exaustivo como o de sala de aula. Já condiz com o saber comum que uma interpretação
simultânea de qualidade com excelência de possibilidade de transmutação dura em torno de 20
minutos com exigência de pausa para “volta à calma”. Nesse sentido, um revezamento de
profissionais traria maior produtividade no processo.
Diante da carência de profissionais, do descaso da política pública com a educação e da
falta de recursos para o setor, é praticamente inviável pensar que cada turma irá dispor de dois
(ou mais) profissionais para realizar a tradução e interpretação. Porém, a experiência de trabalho
em dupla em sala marca a diferença na qualidade do trabalho. O intérprete de apoio, além de
auxiliar na troca, possibilita o compartilhamento de informações nos momentos críticos que
sempre ocorrem numa interpretação.
Assim, mesmo em disciplinas exatas, em algum momento da aula o professor pode expor
ideias ou comentários acerca de um determinado assunto que foge do seu campo disciplinar.
Geralmente, isso ocorre nas introduções das aulas, quando o professor cumprimenta os alunos e
conversa rapidamente (ou não) de modo informal. O jeito de o professor dar aula também é um
diferencial nesse exercício. Alguns são mais sérios, outros mais engraçados e espontâneos.
Alguns mais movimentados e criativos.
Aulas com características como essa são mais desafiadoras, pois o tradutor intérprete
precisa acompanhar a velocidade e o dinamismo em sala, além de ter que, teoricamente,
corresponder às expectativas do professor. Assim, nesse “jogo rápido”, algumas escolhas de
redução são necessárias.
Outras disciplinas, com conteúdos mais teóricos, não contam tanto com a participação
dos alunos, exceto em caso de dúvidas. Em se tratando desse aspecto, os alunos da sala,
geralmente, não perguntam se não estiverem entendendo. Desse modo, o professor e o
intérprete, muitas vezes, não têm como constatar uma incompreensão destes alunos.

CONCLUSÃO
Devido ao precoce avanço da categoria, o embasamento e as caracterizações do tradutor
de língua de sinais – aqui mencionando um termo geral – ainda não suprem as necessidades
requeridas pelos envolvidos com esse profissional. Podemos descriminar alguns desses que
fazem parte da zona de contato do TILS, como por exemplo: o público fonte e o público alvo; o
contratante; o próprio tradutor, suas carências e seus companheiros de trabalho; os formadores;
os que o definem, etc. Contudo, se pensarmos de modo abrangente, sabemos que as implicações
sociais proveniente dessa “nova” classe de trabalhadores podem ser inúmeras.
Nessa atividade recheada de complexidade, percebemos que temos que apresentar
pontos positivos e negativos, verdades e mitos, opções e obrigações que essa profissão carrega.
A habilidade no ofício da interpretação proporciona segurança para essa relação profissional e
parceira com o aluno surdo. O conhecimento teórico e prático proporciona relações seguras e
confiáveis nesse ambiente de trabalho. A rotina cansativa e a constante cobrança por decisões
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rápidas exigem que esse profissional tenha essa base teórica e prática. Teórica no processo de
formação, prática na formação e nas ruas com a comunidade.
Sobretudo, não há como dominar esse universo sem as vivências culturais que permeiam
os usuários dessa língua. É preciso sair dos ambientes educacionais (cursos e faculdade) e partir
para a convivência com a língua e suas peculiaridades. A arte de lidar com línguas humanas
envolve seus participantes. Não há como segregar o idioma de seu usuário. Por isso, conforme
um dito comum entre os educadores envolvidos com a área, onde estiverem surdos bem
desenvolvidos ali também estarão bons intérpretes, e o contrário também se faz verdadeiro.
Retomando os possíveis resultados provenientes do processo ensino‐interpretação‐
aprendizado, verificamos que os entraves no desenvolvimento dessa população – surdos –
permanecem. Embora a educação bilíngue, que eleva o status e o papel da língua de sinais nesse
sistema, tenha superado os paradigmas educacionais preexistentes, não comprovamos avanço
efetivo nessa nova perspectiva. Eleger um responsável por essa condição vigente não é tarefa
fácil, nem sequer possível. Mas por em cheque os sujeitos envolvidos nesse processo é
indispensável. O TILS exerce, literalmente, um papel central nessa discussão.
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RESUMO
enquanto agente que, de posse de instrumentos
tecnológicos, possibilita o acesso ao conhecimento.
Ressalta que o computador tem variadas formas e pode
ser usado como instrumento para promoção do ensino e
da aprendizagem. Por fim, traz uma reflexão sobre a
interferência do uso da tecnologia no contexto geral da
educação do país. Questiona a respeito da valia dessa
ferramenta como agente capaz de modificar a face da
educação no país.

O texto trata do uso das tecnologias como ferramenta
favorável ao ensino e a aprendizagem, se reporta
especialmente ao uso dos computadores e de que forma
pode contribuir com esse processo. Inicialmente faz uma
abordagem acerca dos desafios enfrentados pela escola
no decorrer de sua história. Aborda o uso da tecnologia
no espaço escolar sendo apresentado como novo
desafio das últimas décadas. Num momento a ausência
de equipamentos tecnológicos era a questão, em outro,
a deficiência na formação de professores e aproximação
com as ferramentas tecnológicas, recentemente
verificou‐se que a escola deve refletir sobre sua atuação
PALAVRAS‐CHAVE: Computadores, tecnologia, aprendizagem.

THE TEACHING OF HISTORY AND NEW TECHNOLOGIES
ABSTRACT
The text deals with the use of technologies such as
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O ENSINO DE HISTÓRIA PERANTE AS NOVAS TECNOLOGIAS

INTRODUÇÃO
O presente texto é fruto de pesquisa teórica e trata do uso das tecnologias intelectuais
digitais como ferramenta favorável ao ensino e a aprendizagem. Inicialmente o texto faz uma
abordagem acerca dos desafios enfrentados para ensinar a disciplina História na escola.
Ainda no primeiro tópico, o texto apresenta as dificuldades enfrentadas pelos alunos em
dominar o conhecimento histórico e a dificuldade enfrentada pelos professores no momento da
sala de aula. Apresenta a falta de domínio dos recursos tecnológicos por parte do professor, mas
se trata ainda da busca por parte deste de conhecer o computador e a sua busca por utilizá‐lo em
sala de aula.
Por fim, o texto traz uma reflexão sobre a interferência do uso da tecnologia, no contexto
do processo ensino‐aprendizagem com reflexos na qualidade da educação do país.

AS DIFICULDADES NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA

O ensino da História ocupa posição de destaque, junto com as demais ciências sociais por
estar difundido em todo o meio e seu saber serem usados nas mais diversas questões de
atividades sociais, políticas e econômicas. No entanto, percebemos, no contexto escolar, a
dificuldade apresentada pelos alunos em dominar, ter interesse e se identificar com esta área do
saber. Essa controvérsia da relação entre interesse dos alunos em relação a Historia cria uma
dissonância por conta da não possibilidade de análise de certas conjunturas e situação por conta
destes alunos.
As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino – aprendizagem
da História são muitas e conhecidas e não exclusivas desta área do saber. Se, por um lado, o
aluno não consegue entender a História que a escola lhe ensina, o que ocasiona já num primeiro
momento a possibilidade de reprovação e, se esta não acontece, são diversas as reclamações
relacionadas às dificuldades em utilizar o conhecimento que supostamente tinha adquirido.
Acompanhar, se inteirar e fazer bons usos dessas diversificadas ferramentas de trabalho
tem se apresentado como barreiras a serem superadas constantemente pelos educadores, o que,
conforme afirma Kenski (2008), exige um grande esforço educacional já que as permanentes
mudanças tecnológicas requerem um estado, também, permanente de aprendizagem por parte
de todos os profissionais que estão envolvidos com uma educação de qualidade.
Nesse contexto, apresenta‐se ainda outra grande dificuldade que é a democratização ao
acesso a variedade de produtos tecnológicos. Segundo Kenski (2008), para que tais obstáculos
sejam superados serão necessárias, também, mudanças consistentes de ordem econômica e
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educacional. Isso perpassa o âmbito escolar, tem um caráter mais geral e não depende somente
do desempenho dos profissionais que fazem a educação e sim da política educacional do país.
Apesar de tais obstáculos, no ambiente escolar, especificamente na última década, de
acordo com o que Kenski (2008) afirma, houve uma maior aproximação dos docentes com os
diversificados instrumentos tecnológicos. Mas, isso por si só não é suficiente. Faz‐se necessário
ao docente superar outros desafios. Um deles é, de acordo com Kenski (2008), a redefinição do
papel do professor. Faz‐se necessário que ele passe a ocupar lugar no grupo de aprendentes e
passe a integrar junto a esses uma equipe de trabalho.
Em síntese, não consegue efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental
importância. O professor consciente de que não consegue alcançar resultados satisfatórios junto
a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, repensar o seu fazer pedagógico, direcionando‐o
para uma nova forma de trabalho, procura agregar novos conhecimentos que, acredita, possam
melhorar esse quadro. Uma evidência disso é a crescente participação de professores em
encontros, conferências ou cursos, onde, através do diálogo e da reflexão, busca‐se uma nova
formação continuada em pleno exercício da profissão.
É neste novo contexto que se configura na sociedade da informação, é preciso renovar a
maneira de pensar e fazer educação. Para isso serão necessárias ações que viabilizem mudanças
significativas nas práticas educativas.
Para Kenski (2008, p.95),
compreende a apropriação dos novos espaços e tempos educacionais, a
adoção de novos currículos, a flexibilização das estruturas de ensino, a
interdisciplinaridade dos conteúdos, o desenvolvimento de pesquisas,
intercâmbios e convênios interinstitucionais, o relacionamento com o
sistema produtivo e com os organismos governamentais, com as demais
esferas sociais e com comunidade de forma geral.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A SALA DE AULA
O professor, em boa parte das vezes, não tem clareza das razões fundamentais pelas
quais os materiais ou softwares são importantes para o ensino–aprendizagem da História e em
quais momentos devem ser usados. A utilização de esses recursos tecnológicos são justificados
pela simples necessidade de implementar a aula com algo atraente para “prender” a atenção do
aluno, como mais um complemento do que instrumento a ser explorado.
É bem verdade que a formação inicial do professor para uso das novas tecnologias não
pode ficar restrita ao domínio dos recursos tecnológicos, interpretados aqui apenas como as
máquinas, mas se deve ser vista num contexto mais amplo de possibilidades e reconstrução de
saberes, numa dinâmica dialética da sua prática. Ou seja, a formação “deve oferecer condições
para o professor construir conhecimento sobre técnicas computacionais e entender por que e
como integrar o computador em sua prática pedagógica”. (VALENTE, 2003, p.7).
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Embora se discuta, em alguns momentos a substituição do professor pela máquina, o
papel do professor é fundamental, até porque a qualidade de um ambiente tecnológico de
ensino depende muito mais de como ele é explorado didaticamente, do que das características
técnicas que apresenta. A simples presença de novas tecnologias na escola não garante a maior
qualidade na educação, pois essa suposta inserção da modernidade pode mascarar um ensino
tradicional, baseado na simples recepção e memorização de conhecimentos, sem a ação de
criticidade por parte de professores e alunos.
Notadamente, depois da década de 1980, têm‐se falado muito no uso do computador no
cotidiano de sala de aula. Por conta da inserção da tecnologia da informática com presença
marcante em nosso cotidiano, o uso o computador tem ocupa um espaço de destaque, também,
no dia‐a‐dia das escolas e, consequentemente tornou‐se elemento integrante no
desenvolvimento do ensino‐aprendizagem.
De acordo com Bezerra e Aquino (2011), mesmo já com a estruturação física, essas
instituições não têm investido em ações que provoquem a reflexão sobre as potencialidades
pedagógicas e metodológicas desses recursos. Isso, segundo as autoras, provoca a mitificação do
objeto e, assim, a não utilização ou até a subutilização destes. Nesses casos, a tecnologia
presente nas instituições de ensino não atende aos fins educativos aos quais se propõe.
É essencialmente importante deixar destacado que a introdução do computador nas
escolas deve vir acompanhada de uma nova orientação pedagógica da educação, sem que o
computador torne‐se apenas mais uma sofisticação tecnológica, um tipo de adorno que faz
parecer que a escola tornou‐se mais contemporânea, mas que não traz nenhum benefício para a
real melhoria nos dados da educação, refletidos pela aprendizagem dos alunos. Embora os
professores das escolas públicas do Brasil que têm sido capacitados pelo MEC através das ações
do ProInfo ( Programa Nacional de Tecnologia Educacional), que vem ampliando ao acesso das
populações tanto urbanas quanto rurais à implantação de laboratórios de informática (LIEs) e
capacitação para que o uso dos computadores faça parte do cotidiano da prática docente.
Assim, o computador é, quando usado adequadamente, uma poderosa ferramenta para
melhorar a qualidade do aprendizado. A construção de laboratórios de informática e a colocação
de equipamentos em nada modifica a realidade da escola, além de ser apenas mais um espaço,
não contribui para modificação do ensino. É necessário ir além e entender que esta nova
máquina, que obedece a um programa, e que esse programa deve ser coerente aos objetivos que
o professor se propõe a alcançar com a inserção do uso da máquina em suas aulas.
Perrenoud (2000) afirma que para melhorar o processo de aprendizagem e familiarizar os
alunos com as novas ferramentas informáticas do trabalho intelectual é necessário desenvolver
competências e que estas são fundamentais para a formação do aluno. Perrenoud (2000)
também defende o uso da tecnologia na educação. Ele sugere que em situações‐problema, os
professores utilizem de preferência softwares didáticos ou aplicativos que são auxiliares diárias
das mais diversas tarefas intelectuais.
O professor, neste contexto, torna‐se fundamental, pois através de questionamentos faz
com que o aluno reflita e avance. Seu papel é fazer com que o aluno possa consolidar e a
internalizar o conhecimento, provocando‐o cognitivamente, intervindo no momento correto,
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para que ele amplie o seu universo cultural. Portanto, o professor também, mesmo utilizando a
máquina ainda deve desempenhar o papel de um mediador e é fundamental para criar situações
na qual o aluno é levado a refletir.
(...) o computador deve ser utilizado como um catalisador de uma
mudança no paradigma educacional. Um novo paradigma que promove a
aprendizagem ao invés do ensino, que coloca o controle do processo de
aprendizagem nas mãos do aprendiz, e que auxilia ao professor a
entender que a educação não é somente a transferência de
conhecimento, mas um processo de construção do conhecimento do
aluno, como produto do seu próprio engajamento intelectual ou do aluno
como um todo. O que está sendo proposto é uma nova abordagem
educacional que muda o paradigma pedagógico do instrucionismo para o
construcionismo (Valente 1998;p 49).
O professor de História reconhece através dessa experiência que a palavra chave hoje é
ousadia, é preciso falar a linguagem da comunidade escolar ao qual atuamos e, ao mesmo
tempo, procurar inserir novos meios, como os recursos midiáticos, ao processo de ensino‐
aprendizagem para poder superar os ranços da História positivista, que ainda insiste em
acompanhar o currículo, a práxis, a postura tradicional e prática em sala.

CONCLUSÃO
Vimos com a realização deste trabalho que os desafios impostos à escola e ao
ensino de História, em especial, marcam a urgência em introduzir na prática pedagógica as
inovações tecnológicas com que os alunos já lidam no seu dia‐a‐dia, Portanto, foi evidenciado
que é possível realizar um fazer pedagógico diferente e significativo para o aluno, confirmando a
hipótese inicial que, com a utilização dos recursos midiáticos, o ensino de História pode se tornar
dinâmico e atrativo, possibilitando assim construção de conhecimento de forma independente e
autônoma.
O professor não é mais o "informador" dos conteúdos programáticos e operador único
dos recursos, mas o coordenador do processo pedagógico. Por conta disso, deve estimular,
acompanhar a pesquisa, debater os resultados. O papel do professor não é o de somente coletar
a informação e retransmiti‐la, mas trabalhá‐la, escolhê‐la, confrontando visões, metodologias e
resultados conjuntamente com seus alunos.
Cabe ressaltar que, finalmente, essa mudança radical na compreensão do papel do
professor no processo de ensino‐aprendizagem é o ponto fundamental a qualquer tentativa de
aplicação de novas estrategias pedagógicas que realmente estejam implicadas com uma
educação mais humana, criativo‐criadora de seres autônomos e cidadãos.
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RESUMO
Analisa o papel da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES) na efetivação do
instrumento de autoavaliação no contexto do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SIANES).
Como procedimento metodológico utilizou‐se a
pesquisa documental. No tratamento dos dados foi
empregada a análise de conteúdo. Parte‐se do
pressuposto que as perspectivas institucionais

diferenciadas e diversificadas impactam a realização da
avaliação institucional. Conclui‐se que o papel
desenvolvido pela CONAES na configuração da
autoavaliação institucional necessita de ajustes para
aproximar a modalidade básica de avaliação interna da
avaliação externa e reforçar a relevância da avaliação
institucional entre as IES.

PALAVRAS‐CHAVE: SINAES, CONAES, Avaliação institucional, Autoavaliação, CPA

INSTITUTIONAL REVIEW: ANALYSIS OF THE ROLE OF CONAES DOCUMENTARY ON THE
EFFECTIVE TOOL FOR SELF‐ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF SINAESABSTRACT
Examines the role of the National Commission
for Higher Education Evaluation (CONAES) in the
execution of the instrument of self‐assessment in the
context of the National System of Higher Education
Assessment (SIANES). As a methodological procedure
used to document research. In the data we used the
content analysis. Breaks the assumption that

differentiated and diversified institutional perspectives
impact the achievement of institutional assessment. We
conclude that the role played by CONAES in shaping
institutional self‐evaluation needs adjustments to
approximate the basic form of internal assessment and
external evaluation reinforce the relevance of
institutional evaluation between HEIs

KEY‐WORDS: SINAES, CONAES, Institutional Assessment, Self Assessment, CPA
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: ANÁLISE DOCUMENTAL DO PAPEL DA CONAES NA EFETIVAÇÃO
DO INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO NO CONTEXTO DO SINAES
INTRODUÇÃO
O artigo em questão tem como objetivo analisar o papel da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES) na efetivação do instrumento de autoavaliação no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Através da pesquisa documental,
buscou‐se caracterizar e identificar os referenciais normativos da atual política de avaliação da
educação superior desenvolvida no Brasil, materializada na modalidade de autoavaliação
institucional.
Entende‐se que o estudo das questões pertinentes ao processo de autoavaliação se faz
necessário e relevante, pelas contribuições que pode possibilitar para o conhecimento das
práticas de autoavaliação institucional desenvolvidas no âmbito do SINAES, sobretudo quando
associado às instâncias centrais.
Apropriando‐se de Silva (2009), entre os elementos do estudo, podem‐se destacar: o
alcance e a perspectiva em que a cultura de avaliação se constituiu no SINAES em sua instância
central; as diferenças que as categorias administrativas e as metodologias adotadas imprimem na
realização da autoavaliação institucional.
Por essa razão, a relevância deste de trabalho reside no fato da possibilidade de desvelar
elementos importantes do processo da avaliação institucional no contexto do SINAES,
visualizando o papel da instância central deste sistema, haja vista a lacuna de pesquisas neste
campo.
Esses trabalhos sobre autoavaliação institucional tanto ao nível nacional quanto local são
escassos, necessitando de estudos que aprofundem o entendimento da política de avaliação,
sobretudo quando se retrata da análise do papel da CONAES em relação à efetividade do
instrumento de autoavaliação no contexto do SINAES.
MATERIAIS E MÉTODOS
O direcionamento do estudo está voltado para a pesquisa documental de âmbito
nacional, analisando como a autoavaliação está sendo retratada nos documentos que envolvem
a CONAES, responsável pela coordenação do processo de avaliação no SINAES.
A coleta de dados foi realizada através do site da CONAES/MEC, por meio do qual se
obteve um levantamento acerca das informações a respeito da avaliação da educação superior
em atas de reuniões, as considerações acerca dos relatórios parciais e finais da autoavaliação,
diretrizes da avaliação, reformulação dos instrumentos e a composição da CONAES, entre outros,
como no gráfico a seguir:
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Figura 1 – Caracterização documental da CONAES
Com base na análise dos documentos da CONAES referente aos anos de 2004 (Dois mil e
quatro) até 2013 (Dois mil e cinco), foi possível realizar o levantamento quantitativo dos
documentos disponíveis no site na CONAES/MEC. As Atas de Reuniões estão disponíveis entre os
anos 2011 (dois mil e onze) e 2013 (dois mil e treze), totalizando trinta e seis Atas de Reuniões,
nos anos anteriores as Atas de Reuniões não estão disponíveis. Os Acordos estão disponíveis
entre os anos de 2004 (dois mil e quatro) e 2005 (dois mil e cinco), totalizando seis Acordos, e
nos anos seguinte não estão disponíveis. É apresentado apenas um Parecer no ano de 2010 (dois
mil e dez). As Resoluções são disponíveis no ano de 2005 (dois mil e cinco), apenas uma
Resolução, e no ano de 2010 (dois mil de dez), totalizando duas Resoluções. As Legislações são
disponíveis entre os anos 2004 (dois mil e quatro), 2005 (dois mil e cinco) e 2006 (dois mil e seis),
totalizando nove Legislações.
O procedimento da coleta dos dados desenvolveu: (1) consulta ao site da CONAES para a
aquisição dos documentos – projetos, publicações, atas, resoluções, pareceres e relatórios –
concernentes a autoavaliação institucional; (2) elaboração de ficha de catalogação dos
documentos, confeccionada em papel A4 branco (210 x 290 mm), definindo os tópicos da
pesquisa conforme as categorias de cunho empíricas desenvolvidas – composição da CONAES,
padrão de avaliação, concepção de avaliação institucional, finalidades da avaliação, instrumentos
de coletas de dados previstos e realizados, autonomia das propostas em relação ao roteiro de
autoavaliação proposto pelo SINAES, operacionalização da autoavaliação, e a articulação entre a
autoavaliação e a avaliação externa.
Para a análise dos dados buscou‐se realizar a “crítica do texto”, a “crítica de
autenticidade” e a “crítica de origem”. Aprofundando a análise, apropriando‐se de Fragata (1981)
realizou‐se a crítica externa dos documentos, apreciando o sentido e o referencial normativo do
conteúdo.
Para realização desta etapa, em primeiro se estabeleceu a crítica da interpretação,
buscando o domínio do vocabulário e a linguagem da documentação; conhecimento das
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circunstâncias, do ambiente e da influência em que surgiram tais documentos; conhecimento dos
aspectos cognitivos explicitados. Em segundo, realizou‐se a crítica do valor interno dos
documentos. Em terceiro, após os movimentos realizados, buscou‐se tratar os dados obtidos por
meio da metodologia de análise de conteúdo de Bardin (1994).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O levantamento realizado ao nível documental desvelou que a avaliação é discutida no
âmbito das Instituições públicas ou privadas de educação superior no Brasil. Dessa forma, ao
nível do campo discursivo a avaliação vem adquirindo um papel relevante na construção da
organização institucional, ao mesmo tempo, que se apresenta como instrumento da mudança no
sistema da educação superior. No entanto, tais perspectivas vêm sendo questionadas pela
literatura acadêmica.
Os questionamentos da literatura acadêmica brasileira acerca das políticas de avaliação
da educação superior relacionam os interesses institucionais e das agências centrais, verificados
nas possibilidades do desenvolvimento da avaliação institucional, à construção identitária e o
aprimoramento da gestão num cenário de educação superior demarcado nas duas últimas
décadas pela diversificação e diferenciação institucional das Instituições de Educação Superior
(IES) (PEIXOTO, 2011, 2012; SILVA E GOMES, 2011).
Tratando a questão do ponto vista específico deste trabalho, verifica‐se que o SINAES é
composto de três grupos de ação: 1) A Avaliação das Instituições de Ensino Superior (AVALIES); 2)
A Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 3) A Avaliação do Desempenho dos Estudantes,
através do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE). Coordena o SINAES a
Comissão Nacional da Avaliação do Ensino Superior (CONAES), estando a cargo de sua
operacionalização o Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O SINAES é desenvolvido basicamente a partir da articulação entre três grupos de ação
(AVALIES, ACG e ENADE). Destes três grupos, destaca‐se, como foco do estudo, o AVALIES; pois
este articula a avaliação interna (AI) com a avaliação externa (AE), denominada no SINAES de
avaliação institucional.
Parte‐se do pressuposto, neste trabalho, de que a política de avaliação delineada no
SINAES é a expressão da recontextualização das funções atribuídas a essa mesma avaliação no
cenário histórico brasileiro num contexto de mudanças educacionais, econômicas e políticas mais
amplas que ocorreram nestas duas últimas décadas (DIAS SOBRINHO, 2010).
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi elaborado pela
Comissão Especial de Avaliação (CEA), herdeiro das experiências de avaliação implementadas no
Brasil ao longo da década de 19901 (MEC, 2003), e instituído pela Lei nº 10.861/04 (BRASIL,
2004), adquirindo visibilidade na comunidade acadêmica, apresentando‐se como uma proposta
‘inovadora’ para a avaliação da educação superior no Brasil. Esta visibilidade adveio das
expectativas de inovação em torno da articulação da avaliação formativa associada aos processos
de regulação exercidos pelo Estado – supervisão e fiscalização.

1

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) e o Exame Nacional de CURSOS
(ENC).
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Destacam‐se neste Sistema três componentes distintos: a avaliação institucional, a
avaliação de cursos e a avaliação do desempenho estudantil. O projeto inicial do SINAES teria
como componente principal a avaliação institucional. Contudo, distorções foram percebidas no
que concerne à rápida implantação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE);
à avaliação interna, realizada pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA); e à demora de
concretização da etapa da avaliação externa, realizada pelas Comissões formadas pelo INEP.
Quais fatores poderiam ser apontados para a visível desarticulação entre esses três componentes
no processo de implementação do SINAES e as mudanças que passam a ser introduzidas com a
criação dos índices gerais?
Entre as respostas que podem ser destacadas em relação à avaliação institucional e à
avaliação de cursos estão, no que concerne à avaliação externa, a questão da capacitação do
pessoal especializado para implementar o processo de avaliação (RIBEIRO, 2011), sobretudo a
capacitação das comissões externas (VERHINE, 2010; POLIDORI, 2009); acrescenta‐se a esta as
dificuldades de logística disponível no INEP para realizar as visitas in loco as milhares de
instituições de educação superior do País, particularmente quando se considera os diversos tipos
de instituição – faculdades isoladas, centros universitários e universidades, o processo de seleção
do Banco de Avaliadores do SINAES (BASIS) que seleciona regularmente avaliadores sem
experiência e titulação adequada, e as várias transformações da prática da avaliação externas
sofridas no SINAES, passando dos cursos para a instituição (PEIXOTO, 2011).
Além destas, somam‐se os percalços em torno do processo de avaliação interna
desenvolvidos pelas CPAs; “a fragilidade da ‘cultura de avaliação’, a insuficiência de pessoal
capacitado para dar conta da avaliação em nova concepção, [...] a insuficiência de pessoal técnico
para a realização e análise dos relatórios de autoavaliação” (ZAINKO, 2008, p. 831), ou seja, os
“aspectos sociais” e de “funcionamento” impactantes no processo de avaliação interna (SILVA,
2011).
Segundo Leite (2008), as dificuldades e obstáculos postos ao processo de implementação
do SINAES ocasionaram reformas na política de avaliação da educação superior. Primeiramente,
é preciso esclarecer que as mudanças ocorridas no SINAES não aconteceram de uma única vez.
Foram resultados de ações ministeriais para ajustar o Sistema e responder aos seus limites
políticos, por meio da renovação da composição (novos membros) da CONAES. É a partir dessa
nova composição que irão emergir a política de índices e conceitos, e as semelhanças com o
Provão passam a ser mais acentuadas. Um segundo aspecto refere‐se à desvalorização da
avaliação interna. Na visão de diversos autores, a CONAES relegou‐a ao segundo plano, alegando
como justificativa a impossibilidade de visitar todas as instituições da educação superior no Brasil
(LEITE, 2008; PEIXOTO, 2009).
Como consequência, a primeira medida de alteração do SINAES foi à criação do Indicador
de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados (IDD), por meio da Portaria nº 107,
de 22 de julho de 2004 (Regulamentação do ENADE). A segunda se refere ao lançamento do
Conceito Preliminar do Curso (CPC) instituído pela Portaria Normativa n.º 04 de 5 de agosto de
2008. E a terceira foi o Índice Geral de Cursos (IGC), pela Portaria Normativa nº 12 de 5 de
setembro de 2008.
Os três índices tratados, apesar dos debates e questionamentos, não geraram os mesmos
níveis de polêmica e rejeição enfrentados pelo Provão, isso porque, por um lado, os demais
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componentes do SINAES não foram formalmente alterados e, por outro, porque os índices e
conceitos foram apresentados como aperfeiçoamentos apenas do ENADE. Mas, os problemas do
SINAES, quanto à sua implementação, vão muito além da construção de índices e conceitos, pois
se referem aos obstáculos postos à sua continuidade, a ausência de retorno da CONAES e
Comissões de Avaliação Externa as CPA e IES, ou seja, o instrumento do AVALIES.
Por essas razões, críticas têm sido feitas em relação ao CPC e o IGC. Entre elas, a de que se
concentra num único componente do SINAES, o ENADE, no qual os dados referentes aos cursos e
as IES levem a classificação e ao ranqueamento dos Cursos e IES, secundando as possibilidades da
avaliação institucional, criando padrões de qualidade externos às IES (POLIDORI, 2009; LEITE,
2008) e ignorando o paradigma participativo e sistêmico (SILVA, 2009).
Em relação a esta questão, faz‐se necessário considerar alguns aspectos da avaliação
institucional a partir dos princípios da avaliação institucional propostos no SINAES, que são
norteadores da avaliação interna e dos trabalhos desempenhados pelas CPA. No contexto do
SINAES, o conceito de avaliação institucional adquiriu determinados princípios que o insere numa
perspectiva paradigmática participativo‐sistêmica. Segundo Dias Sobrinho (2010), no processo de
formulação do SINAES inscreve‐se uma proposta de avaliação ‘global’ e ‘integradora’.
Em síntese, a avaliação institucional passa a ser caracterizada pelo processo de avaliação
que acontece na própria instituição quando esta promove a autoavaliação, fornecendo subsídios
para avaliação das comissões externas de especialistas (pares). Essa articulação resultaria da
perspectiva de que o SINAES constitui‐se do diálogo entre as instituições da educação superior e
as agências reguladoras (MEC, 2003). Um aspecto importante da avaliação institucional, neste
contexto, concentra‐se no papel desempenhado pela CPA, que implica na fundação da ideia de
comunidade avaliativa e autorreguladora, na qual a participação dos atores da comunidade
acadêmica é determinante e cujo trabalho cobre 10 (dez) dimensões da avaliação formuladas
pela CONAES.
É necessário deixar claro que quando se trata dos índices está se trabalhando o aspecto
de articulação entre a avaliação interna e externa que constituem a avaliação institucional no
SINAES. As dificuldades para a viabilização desta articulação, curiosamente, seriam equacionadas
por um modelo paradigmático sistêmico‐participativo presente na proposta original. Mas o que
tem se processado é o contrário, pois o ENADE vem adquirindo uma dimensão central no
processo de implementação do próprio SINAES, sobretudo, após a introdução do CPC.
Acredita‐se que as disparidades tendem a serem acentuadas na medida em que o MEC e a
CONAES desenvolveram o IGC, o que sinaliza que o processo de avaliação tende a assumir um
viés classificatório e ranqueador das instituições e cursos, prática avaliativa esposada pelo
paradigma positivista (DIAS SOBRINHO, 2010). Esse aspecto inviabiliza o processo de
sensibilização defendido por uma avaliação baseada no paradigma democrático, uma vez que o
debate em torno da qualidade ofertada nas IES possivelmente tenderá a ser verticalizado,
desvinculando‐se da esfera da comunidade acadêmica para a esfera dos quadros burocráticos do
governo. Nas condições apresentadas, tanto ao nível interno quanto externo, verifica‐se que a
possibilidade de realização da avaliação interna e de sua articulação com a avaliação externa
poderá ter um efeito muito nocivo sobre os trabalhos das CPAs.
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Esses aspectos levam a problematizar os limites e possibilidades do AVALIES enquanto
instrumento de avaliação institucional de perspectiva formativa, emancipatória, democrática e
sistêmica.
Um desses desvios é a diferença no tocante à percepção do papel da avaliação
institucional pela gestão da universidade, pela própria comunidade acadêmica e pelas instâncias
governamentais. Esses aspectos evidenciam possíveis tensões no tocante ao processo de
negociação política, para estabelecer os trabalhos da CPA, e sugerem interesses distintos em
relação à autoavaliação, por parte da gestão da IES, da comunidade acadêmica e do próprio MEC,
materializando a autoavaliação como fonte de valor das autoridades administrativas, como
destinatária das agências do governo, como propriedade da administração central, com enfoque
em métodos quantitativos, restringindo a participação da comunidade acadêmica, levando a
avaliação a delinear‐se pelos pressupostos teóricos do paradigma técnico‐burocrático ou de
regulação‐controle.
No último ano, 2013, a CONAES visando às comemorações dos 10 anos do SINAES
promoveu uma série de encontros regionais em todas as Regiões brasileiras, para dialogar com as
CPAs das IES públicas e privadas. O esforço empreendido pela CONAES refere‐se à retomada da
avaliação institucional, com a modificação do instrumento de relatório da avaliação interna
redimensionado em cinco (5) eixos.
Essa preocupação da CONAES refere‐se ao fato de que desde 2005 esta forneceu uma
série de orientações para as CPAs, para o trabalho institucional. Também forneceu um tipo de
modelo para o que seria o relatório. Contudo, a qualidade dos relatórios de avaliação interna
vem sendo questionado nestes encontros regionais. Além disso, tem‐se destacado a
inadimplência das IES na entrega dos relatórios de autoavaliação. Dessa forma, a CONAES
estabeleceu uma data fixa para a apresentação de relatórios ao longo dos últimos anos. Há uma
consciência na CONAES de que o SINAES não vem sendo implementado de maneira desejável.
A CONAES em seu desenho de coordenação no SINAES é composta pelas seguintes
representações:

Figura 2 – Composição da CONAES
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O desenho da estrutura de composição da CONAES manteve‐se estável desde o início da
implementação do SINAES até o presente momento. O que vem mudando ao longo dos anos,
resultado dos tempos dos mandatos e das correlações de forças na CONAES, são os seus
membros e os interesses de cada segmento. Na estrutura descrita na Figura 2, é possível
perceber que a CAPES, Corpo Discente, Corpo Docente e INEP têm respectivamente 1 (um)
representante cada com mandatos de 2 (dois) anos. O corpo técnico administrativo apresenta
também 1 (um) representante e os membros de notório saber 5 (cinco) representantes, com
mandatos de 3 (três) anos. Já, a representação do Ministério da Educação (MEC) é composta por
3 (três) membros com mandatos de 5 (cinco) anos. São os membros que apresentam o maior
tempo de mandato na Comissão.
Nos documentos disponibilizados no site da CONAES, é possível verificar que esta
Comissão apresenta atribuições relevantes quanto à consecução da política de avaliação da
educação superior, entre elas destacam‐se: a) propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e
mecanismos de avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; b)
estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar
relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes; c)
formular propostas para o desenvolvimento das Instituições de educação superior. No contexto
delineado até o presente momento, destaca‐se o papel da CONAES a seguir:
Quadro 1 – Características do papel da CONAES no tocante à autoavaliação das IES
Papel de Ajustamento

Tendência no Papel da CONAES: esfera de
projetos em disputa

Tendência do papel da CONAES: realiza ajustes e
correção nos rumos do SINAES
Papel da CONAES no Direcionamento das
políticas

Adéqua ou soluciona problema diagnosticado
As políticas públicas não apenas se destinam, mas
tomam como sujeito‐objeto a educação superior,
considerada em seus problemas, desafios,
tradição, grupos de interesses e interesses de
grupos posicionados no campo, projetos em
disputa
As políticas públicas de educação superior podem
desencadear reforma ou apenas realizar ajustes e
correção nos rumos e procedimentos do sistema
de educação superior ou das instituições‐parte.
Sistema de educação superior

Instituições‐parte
Fonte: Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia – IFPE‐ Campus
Vitória.

No quadro 01, apropriando‐se de Gomes e Oliveira (2012), e baseado na análise dos
documentos é possível realizar algumas interpretações acerca da condução da avaliação
institucional por parte da CONAES. Percebe‐se que a avaliação institucional enquanto
instrumento da política pública da avaliação circunscreve‐se ao âmbito do “ajustamento”
distanciando‐se do seu potencial de “reforma”. Observa‐se, também, que enquanto política
pública a avaliação institucional caracteriza‐se pela tendência do controle estatal, pois esta é
formulada e coordenada pelo Estado – onde esta comissão constitui‐se como esfera de projetos
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em disputa (comunidade acadêmica, membros de notório saber, INEP, CAPES). E também, por
parte da “tendência do ajuste”, quando seu potencial é reduzido a apenas a realizar ajustes e
correções nos rumos e procedimentos do sistema de educação superior ou das instituições parte,
muito mais destas últimas do que do sistema como um todo. No caso, o direcionamento da
política de avaliação institucional deveria ser voltado para o Sistema, mas as questões remetem‐
se mais as instituições‐parte, fragmentando‐se a perspectiva sistêmica do SINAES.
Adotando‐se a perspectiva de Gomes e Oliveira (2012), é possível caracterizar o papel de
coordenação desenvolvido pela CONAES a princípio levaria o SINAES no tocante à avaliação
institucional a classificar a atual política de avaliação da educação superior no âmbito de uma
política de caráter “consultivo”. No entanto, o desenvolvimento do processo de implementação
da avaliação institucional circunscreve a atuação da CONAES como coordenadora da política, a
caracterizá‐la como “centralizadora”. E distante da perspectiva participativo‐democrática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos elementos levantados e caracterizados, percebe‐se que as tensões
paradigmáticas em torno do processo de avaliação institucional vêm esvaziando o instrumento
AVALIES, relegando ao segundo plano o papel da CPA nas IES no contexto de implementação do
SINAES, sobretudo, após a introdução dos índices. De maneira que, o Sistema da forma como
vem sendo implementado tem si aproximado mais do paradigma técnico‐burocrático,
distanciando‐se do paradigma formativo/participativo; modelando e reduzindo a avaliação
institucional a uma avaliação laudatória do tipo auditoria, inibindo o diálogo entre os segmentos
da comunidade acadêmica e desta com a sociedade civil e as agências governamentais,
despotencializando as possibilidades de debates acerca da gestão e da identidade das IES.
Entende‐se que os aspectos levantados na pesquisa possibilitem concluir a proiri que o
AVALIES “não pegou” como instrumento avaliativo e fornecem alguns subsídios para
compreensão do fenômeno de centralidade que o ENADE vem adquirindo nos últimos anos.
Também, permite levantar questões importantes sobre os impactos da expansão da educação
superior associada ao fenômeno da diversificação e diferenciação institucional na avaliação, que
ainda carecem na literatura acadêmica de estudos aprofundados, já que envolve conflitos
subjacentes à sociedade brasileira no tocante a concepções (doravante modelos) de qualidade e
de educação superior.
Dessa forma, as primeiras aproximações permitem afirmar que a avaliação institucional
baseada no paradigma formativo/participativo ainda se encontra distante do cotidiano não só
das IES, mas também das instâncias centrais do SINAES. Falta ao instrumento do AVALIES um
processo de institucionalização contínuo rumos aos dois polos do sistema – IES e Agências – que
possibilite a construção de procedimentos metodológicos que articulem aspectos quantitativos e
qualitativos no diagnóstico das instituições e que os resultados das avaliações sejam
considerados tanto pela gestão local quanto nacional.
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RESUMO
Este artigo tem como base pesquisas realizadas
sobre os Institutos Federais em momentos distintos,
mas que tangem sobre a recente expansão da educação
profissional em diferentes aspectos, entre eles a
expansão das instituições que são majoritárias na
composição da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica. Abordando a prática do Programa
Mulheres Mil enquanto programa de formação inicial e
continuada (FIC) de trabalhadoras, desenvolvido no IFRJ
câmpus Volta Redonda, analisamos as possibilidades de
desenvolvimento de uma educação integral do cidadão,
tendo a pesquisa como base fundamental, a despeito da
lógica da instrumentalização das pessoas para o
mercado de trabalho e da ideia da escola enquanto
espaço para desenvolvimento de políticas de cunho
assistencialista. Neste sentido, utilizamos autores que
discutem a educação profissional a partir de uma
abordagem crítica, e buscamos na marca histórica da

dualidade desta modalidade de ensino, a linha de
análise para compreender como a pesquisa, dentro
destas novas instituições pode ser realizada e contribuir
para uma educação profissional de efetiva qualidade a
despeito das lógicas vigentes de educação voltadas
exclusivamente para a produtividade e para o mercado.
Assim, compreendendo a pesquisa em seus diversos
aspectos, buscamos na análise gramsciana um caminho
de subversão e superação dos olhares e práticas
estigmatizados de que a educação profissional e suas
instituições devem atender à formação unilateral de
profissionais para postos de trabalho ao invés de
construir conhecimentos a respeito de si mesmas, suas
próprias políticas e práticas com a finalidade de
melhorar qualitativamente a formação de seus
educandos.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação profissional, pesquisa, políticas públicas, expansão, institutos federais.

THE DIVERSIFICATION OF PURPOSES OF FEDERAL INSTITUTTES AND OPPORTUNITIES OF
SUBVERSION: THE CASE OF THE PROGRAM “MULHERES MIL”.
This article is based on research on the Federal
Institutes at different times, but that concern about the
recent expansion of professional education in various
aspects, including the expansion of institutions that are
majority in the composition of the Federal Network of
Vocational and Technical Education. Addressing the
practice of Program “Mulheres Mil” while the initial and
continuing education program of workers, developed in
IFRJ campus Volta Redonda, we analyze the possibilities

of developing a comprehensive education of citizens,
having the research as the foundation, despite the logic
of the instrumentalization of people to the labor market
and the idea of the school as place for policy
development welfare nature. In this case, we use
authors who discuss professional education from a
critical approach, and seek in the historical duality mark
of the teaching modality, the line of analysis to
understand how research within these new institutions
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can be held and contribute to a professional education
of effective quality despite the prevailing logic of
education geared exclusively for productivity and the
market. Thus, comprising research in its various aspects,
in Gramscian analysis we seek a path of subversion and
overcoming of the looks and the stigmatized practices

that vocational education and its institutions must
attend to unilateral training of professionals for jobs
instead of building the knowledge about themselves,
their own policies and practices in order to qualitatively
improve
the
training
of
their
students.

KEY‐WORDS: Training, research, public policy, expansion, federal institutes.
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A DIVERSIFICAÇÃO DE FINALIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS E POSSIBILIDADES DE
SUBVERSÃO: O PROGRAMA MULHERES MIL EM QUESTÃO.

INTRODUÇÃO – AS MARCAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Em 2011, ao concluirmos trabalho de dissertação sobre a expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, na qual discutimos as características históricas da educação
profissional alinhadas à criação dos Institutos Federais, fomos surpreendidos com notícias
advindas do Ministério da Educação (MEC), então sob o comando de Fernando Haddad, sobre o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC). Se naquele momento todos os
esforços do governo federal para a expansão da educação profissional esteve focado na
expansão dos Institutos Federais, aquelas notícias imprimiam outras características ao programa
de ação portado pelo governo federal, destacando‐se: a restauração e ampliação da articulação
com o Sistema S, e o desenvolvimento de um programa cuja função é subsidiar financeiramente,
por meio da concessão de bolsas de assistência estudantil, o ingresso e a permanência de alunos
nos cursos técnicos da rede privada, e mesmo da pública. Haveria, então, com o PRONATEC, um
reforço das marcar históricas da educação profissional, especialmente aquela ligada à pobreza?
Pelo nosso entendimento, após as análises que buscamos desenvolver em pesquisas
sobre a expansão da Rede Federal, essas novas frentes de ação, embora, a uma primeira vista,
possam parecer distintas do que estava em curso ao longo dos últimos anos, mostram nexos
preocupantes com marcas históricas da educação profissional implicadas com a persistência e,
em alguns contextos, recrudescimento, da dualidade estrutural da educação brasileira. Marcas
essas que foram forjadas ao longo de um século inteiro, baseadas no assistencialismo, na
formação de mão de obra para as necessidades do mercado e da descontextualização do ensino
superior. Pobreza e questão de classe sempre estiveram na base dessa modalidade de ensino,
assim como o adestramento do trabalhador para os postos de trabalho que requerem força
manual em detrimento do intelecto também compõe as marca da educação profissional no
Brasil. (KUENZER, 2007, 2000 e 2003 e FRIGOTTO, 2008).
Deste modo, a recomposição dos vínculos com o Sistema S com o PRONATEC, a
centralidade atribuída aos arranjos produtivos locais na definição do programa formativo dos
Institutos Federais, bem como a proposição de remodelamento da educação superior
(intensificando uma característica já presente na Lei 11.892/08), segundo modelos propagados
por políticas internacionais destinadas aos países periféricos, em sua maioria advindas do Banco
Mundial, podem ser entendidas, neste caso, como movimentações programáticas que sinalizam
recomposições de forças políticas que não podem ser desconsideradas na análise do movimento
recente de expansão da educação profissional no Brasil. E isto, de nosso ponto de vista, em dois
principais sentidos. Primeiro, no sentido da apreensão dos nexos e tensões entre a efetiva
ampliação do acesso ao ensino médio integrado à educação profissional e suas mutações
formativas, indicativas do fortalecimento de associações históricas entre a vertente profissional
da educação brasileira e interesses políticos e econômicos orgânicos ao modelo de acumulação
característico do capitalismo dependente. Segundo, no sentido da apreensão das funções
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assumidas por esse programa no interior de um programa de ação mais amplo, de formação do
trabalhador.
Formação do trabalhador que vem sendo entendida em uma escala abrangente desde
que são atribuídas aos Institutos Federais inúmeras frentes obrigatórias de trabalho formativo:
do ensino médio integrado à pós‐graduação, passando pelos programas de formação inicial e
continuada e tendo também a pesquisa (acadêmica, científica, aplicada, etc.) como objetivos fins.
No escopo da formação inicial e continuada, outros programas, para além do PRONATEC, vêm
sendo incorporados no cotidiano de trabalho dessas instituições, como o Programa Mulheres Mil,
que tem como foco principal o acesso de mulheres aos bancos escolares da Rede Federal de
Ensino.
O PROGRAMA MULHERES MIL E A DIVERSIDADE DE FINALIDADES DOS INSTITUTOS FEDERAIS.
O Programa Mulheres Mil, desenvolvido pelo Ministério da Educação através da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC –, insere‐se em um conjunto de
prioridades do Governo Federal, especialmente no que concerne à promoção de equidade,
igualdade entre os sexos, combate à violência contra a mulher e acesso à educação. A
erradicação da extrema pobreza e da fome também são pontos essenciais para o
desenvolvimento do referido Programa, tendo em vista sua articulação com as ações do
programa Brasil Sem Miséria.
Inicialmente estruturado no país por meio de uma parceria entre o Brasil e alguns colleges
do Canadá no ano de 2007, o Programa tinha como objetivo a formação educacional, profissional
e cidadã de mulheres economicamente desfavorecidas nas regiões Norte e Nordeste do país,
favorecendo a inserção do seu público‐alvo na vida produtiva, fosse por meio de emprego formal
ou do desenvolvimento do seu potencial produtivo. Segundo dados constantes no site do
Ministério da Educação (MEC), nesse período, cerca de 1,2 mil mulheres foram beneficiadas com
cursos profissionalizantes em diversas áreas de atuação.
Neste contexto de implantação das ações iniciais, foram desenvolvidos processos,
metodologias, ferramentas técnicas e currículos que propiciassem o acesso e a permanência em
sala de aula das mulheres matriculadas, assim como a garantia da formação em áreas
profissionais específicas. Uma das principais metodologias criadas denomina‐se Sistema de
Permanência e Êxito, fruto de um processo de construção na prática e tendo sua origem no
sistema canadense de avaliação e reconhecimento de aprendizagem prévia (ARAP). É possível
traduzirmos o ARAP enquanto um sistema de certificação de conhecimentos formais e não‐
formais, aproximando‐se da política de certificação da Rede Certific .
Ainda adotando a metodologia do Sistema de Permanência e Êxito, em 2011, o Programa
Mulheres Mil foi instituído em âmbito nacional por meio da Portaria MEC nº 1.015, de 21 de
julho de 2011. Constituindo o programa Brasil Sem Miséria, além de estar sendo estendido para
todo o território nacional, o Governo Federal insere as ações do Programa Mulheres Mil na
política de formação profissional e tecnológica nacional. Ou seja, a erradicação da miséria de
mulheres em situação de vulnerabilidade social passa a estar diretamente ligada à formação
profissional e tecnológica articulada com a elevação da escolaridade deste público.
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As diretrizes do Programa Mulheres Mil abrangem desde o acesso à educação, até o
combate à violência contra a mulher, passando ainda pela promoção da inclusão social e a
igualdade de gênero. Neste sentido, percebemos o viés adotado por diversos outros programas
do Governo Federal, que entende a educação como caminho de salvação para os problemas
sociais no Brasil. A diversificação do trabalho docente e, mais amplamente, da função da escola e
dos seus profissionais podem ser abordados a partir dessa perspectiva.
Tratamos de escolarização formal, tendo em vista que a referida portaria ministerial
(Portaria Interministerial nº 1.082, de 23/11/2009) confere às instituições de educação
profissional e tecnológica à oferta dos cursos do Programa Mulheres Mil. Embora o documento
possibilite que os sistemas estaduais e municipais de ensino do país desenvolvam ações do
Programa, a prática nos referenda que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
(Rede Federal) que, desde 2011, vêm ministrando os cursos, sejam eles de formação inicial e
continuada de trabalhadores ou de educação profissional técnica de nível médio.
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, atualmente abrange todo o
território nacional com 366 unidades descentralizadas, das quais mais de duzentas foram
construídas nos últimos setes anos. Característica da expansão territorial da educação
profissional no país que acontece na última década. Pela perspectiva que apresentamos, a de que
o Programa Mulheres Mil tem sido ofertado quase que exclusivamente pelos Institutos Federais
Brasil afora, é importante explicitarmos alguns dos objetivos destas novas instituições federais de
ensino: a aproximação com os Arranjos Produtivos Locais e a oferta de cursos profissionalizantes
que atendam à demanda do mundo do trabalho das localidades atendidas pelas suas unidades de
ensino. O atendimento às necessidades locais, como o desenvolvimento regional e a inclusão
social também são objetivos prescritos na Lei de criação dos institutos. (TUNIN; COSTA, 2013).
Deste modo, fazemos um paralelo entre a oferta do Programa Mulheres Mil por estas
novas instituições de ensino que vêm cada vez mais sendo expandidas em sentidos diversos.
Expansão esta que abordamos aqui em dois sentidos: a quantitativa e o que chamamos de
“expansão” ou diversificação da função da escola e do trabalho de seus profissionais da
educação.
Em 2012 o câmpus Volta Redonda do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ – CVR)
aderiu ao Programa Mulheres Mil e, ao longo de 2013, desenvolveu o Curso de Cuidador Infantil,
formando 76 (setenta e seis mulheres) e preparando‐as para o mundo do trabalho de uma
maneira mais abrangente do que apenas a instrumentalização do trabalhador para uma função
específica na cadeia produtiva. Cidadania e formação integral compuseram o currículo deste
curso de formação inicial e continuada em uma tentativa de pôr em prática a metodologia de
permanência e êxito, mas especialmente por compreendermos a escola como local privilegiado
para a formação do cidadão, integral, (FRIGOTTO, 2008) em detrimento das políticas de
adestramento do trabalhador.
Em 2014 o Programa Mulheres Mil foi integrado ao PRONATEC, incluído no Bolsa
Formação, o que significa que os profissionais envolvidos nos cursos oferecidos pelos Institutos
Federais receberão bolsa por carga horária de trabalho, assim como as alunas pelas horas de
estudo. Contudo, essa integração, para os profissionais do IFRJ – CVR envolvidos com o Mulheres
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Mil desde o seu início, não modificará o seu escopo formativo: a formação cidadã, buscando
cumprir o papel da educação profissional efetivamente integral, apregoada pelo programa de
ação do Governo Federal quando da criação dos Institutos Federais e da sua expansão.
No entanto, a presença dessa diversidade formativa dentro destas novas instituições de
ensino apontam para um (des)ordenamento dos objetivos e finalidades dos Institutos Federais e
do trabalho dos seus profissionais, sejam docentes ou técnicos em educação, impondo à essas
novas instituições uma demanda totalmente diversificada e abrangente, incluindo não apenas a
formação do trabalhador em seus mais variados níveis (da formação inicial e continuada à pós‐
graduação), como também o desenvolvimento de atividades de extensão e de pesquisa.
Na lei de criação dos institutos, a pesquisa é compreendida enquanto princípio educativo,
entendendo‐a como o trabalho de produção do conhecimento, como atividade instigadora do
educando no sentido de procurar respostas às questões postas pelo mundo que o cerca, como
estímulo a criatividade. Contudo, para além desse entendimento, a pesquisa aparece no
documento como diretamente ligada à inovação e transferência tecnológica, sem deixar de lado
também a vertente cultural e social. Ou seja, uma inexistência de identidade, ou ainda, uma
identidade a ser construída em suas práticas cotidianas e no equilíbrio de inúmeras atividades e
finalidades que os profissionais devem se adequar. A escola como lugar do assistencialismo, com
seus programas governamentais, da formação integral do educando, do desenvolvimento
tecnológico, da divulgação científica e da produção de pesquisa, da formação do trabalhador,
entre outros objetivos devem ser atendidas pelos Institutos Federais, ou melhor, pelo corpo de
profissionais dessas instituições.
TRANSFORMANDO LIMÃO EM LIMONADA: COMO COMO DESENVOLVER PESQUISA FRENTE A
DEMANDAS TÃO DIFERENCIADAS.
Embora nosso foco neste trabalho seja o Programa Mulheres Mil, ou seja, a formação
inicial e continuada da trabalhadora, não podemos desconsiderar as mudanças simultâneas no
ensino superior, tendo em vista que a pesquisa, seja aplicada ou teórica, está diretamente
relacionada a esse nível de ensino no imaginário social.
Compreendemos que a proposta de educação superior competente hoje aos Institutos
Federais configura‐se como um modelo de formação implicado com um modo particular de
mercantilização da educação brasileira, definido por sua subordinação instrumental às
necessidades produtivas do modelo de acumulação em curso. Isto, sem dúvida, interfere
diretamente na Rede Federal como um todo, e mesmo no delineamento da educação técnica, já
que a relação entre ensino e pesquisa é inerente ao trabalho docente, um subsidiando o outro no
processo de formação tanto acadêmica quanto profissional do aluno, haja vista as necessidades
crescentes de flexibilização e de geração de conhecimentos que o próprio mundo produtivo
requer dos trabalhadores.
Apoiando‐nos no estudo realizado por Otranto (2010), observamos que a tendência que
está sendo apresentada pelo Ministério da Educação é de políticas cada vez mais alinhadas aos
princípios do mercado internacional. No caso dos Institutos Federais, isto implica restrições à
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pesquisa e à extensão, redução de sua capacidade de participação em editais de fomento –
observados em 2011 e 2012 em editais do próprio MEC e de agências como FAPERJ, que ainda
não estão adequadas às realidades dos Institutos Federais – e sua consequente submissão a
políticas de otimização de custos e à dependência de financiamento empresarial, que, como
sabemos, pode resultar em diferentes formas de controle externo e em direcionamento da
educação ministrada pelos interesses do mercado. Como exemplo, temos o Programa de
Formação de Recursos Humanos (PFRH), desenvolvido pela PETROBRÁS e, em convênio com
instituições de ensino, fomentam a pesquisa aplicada nas áreas de interesse da empresa.
Os Institutos Federais foram concebidos como instituições cuja atuação no ensino
superior define‐se na forma dos Centros Universitários, forma esta portadora das restrições
acima assinaladas, envolvendo configurações específicas da ação institucional, do trabalho
docente e das condições de financiamento e fomento para a pesquisa, dentre outros aspectos.
Nesse sentido, a instituição e expansão dos Institutos Federais devem ser compreendidas como
expansão de instituições federais que realizam formação superior, mas segundo um estatuto
organizacional diverso do estatuto das Universidades, cuja indissociabilidade entre pesquisa,
ensino e extensão implica condições institucionais não marcadas, ao menos não tão
incisivamente, pelas mesmas restrições.
Não somos Universidades; muitos editais e agências de fomento não atendem às
especificidades dos Institutos Federais; nossos profissionais têm formações diversas, inclusive o
corpo docente, já que muitos profissionais são oriundos da indústria e não possuem formação
específica para a docência e para a pesquisa; temos que dar conta de públicos diferenciados
(ensino médio, FIC, programas assistenciais, ensino superior, pós‐graduação). Frente a essa
completa heterogeneidade e acúmulo de finalidade – e porque não funções – , que PACHECO
(2010) chama de “organizações pedagógicas verticalizadas”, como desenvolver pesquisa dentro
dos Institutos Federais?
Respondemos essa questão a partir da experiência do Programa Mulheres Mil. A
diversidade do trabalho a que os profissionais dos Institutos Federais são impostos, pode ser
percebida por um olhar não maniqueísta, subvertendo a lógica do acúmulo de funções pela da
possibilidade de criação e investigação do novo e de outras possibilidades.
Ao entramos na gestão do Programa Mulheres Mil do IFRJ‐CVR e abraçarmos a ideia de
uma formação integral daquelas mulheres que compuseram a primeira turma de Cuidadoras
Infantis, abrimos novas possibilidade de formação, não apenas do público‐alvo, mas
principalmente de formação continuada dos profissionais envolvidos no programa. Participamos
de cursos de capacitação, buscamos cursos sobre Educação de Jovens e Adultos para nos
aprimorarmos e, nesse viés, podermos melhorar qualitativamente o curso que somos
responsáveis. Nesse escopo, a pesquisa tornou‐se intrínseca à nossa prática.
A prática de trabalho com um público de alunos completamente diferenciado daquele do
ensino médio e do ensino superior, não apenas nos permitiu, mas nos obrigou a desenvolver
olhares investigativos. Deste modo, passamos a olhar para o Programa Mulheres Mil como uma
possibilidade de desenvolvimento de conhecimento científico. A interação com as alunas,
advindas das comunidades economicamente menos favorecidas do município, tem nos
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proporcionado realizar pesquisas concretas sobre a formação inicial e continuada, sobre a escola
enquanto abrigo das políticas de assistência social e sobre a diversificação formativa e laboral dos
profissionais dos Institutos Federais.
Algumas publicações já foram feitas, a saber TUNIN e COSTA, 2013, COSTA e TUNIN, 2013,
outras pesquisas continuam em desenvolvimento, como a que buscamos compreender e
conhecer o perfil das alunas do Programa Mulheres Mil, bem como o desenvolvimento de
trabalhos de pesquisa em Programas de Pós‐graduação (mestrado e doutorado) estão em curso.
Para Eliezer Pacheco,
Nas articulações com outras políticas sociais, os Institutos
Federais devem buscar a constituição de observatórios de políticas
públicas, tornando‐as objeto de sua intervenção através de ações de
ensino, pesquisa e extensão, articuladas com as forças sociais da
região. É nesse sentido que os Institutos Federais constituem espaços
fundamentais na construção dos caminhos visando o desenvolvimento
local e regional. Para tanto, devem ir além da educação profissional e
tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para
ocupações determinadas por um mercado. (PACHECO, Eliezer, 2011, p.
14).
Nesse viés, a experiência do Programa Mulheres Mil no IFRJ‐CVR, atualmente integrado
ao PRONATEC, tem conseguido subverter minimamente à ideia de uma educação estritamente
subordinada à lógica do mercado, por ir além do projeto assistencialista impregnado em
programas e políticas dessa natureza, e construir junto a alunos e profissionais da educação,
conhecimento sobre as reais condições de trabalho, de ensino e de perspectivas de inserção
profissional dessas mulheres que buscam nos bancos escolares uma mudança de vida. E,
embasados nesses princípios, vem sendo construído um caminho possível de pesquisa dentro do
Instituto Federal do Rio de Janeiro câmpus Volta Redonda, especialmente a citada por PACHECO
(ibid.), voltada para a análise das políticas públicas vigentes, articuladas com as forças sociais da
região na medida em que se investigam as necessidades do mundo da produção para que as
alunas do Programa Mulheres Mil possam ingressar em postos de trabalho e, possam também,
atuar em suas comunidades e famílias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: SUBERVESÕES À LUZ DO TRANSFORMISMO
Em estudo anterior (COSTA, 2011), concluímos que um dos papéis que o governo federal
atribui aos Institutos Federais, é o de suprir o que a educação básica tem deixado a desejar: um
ensino médio de qualidade. Contudo, outras frentes foram associadas a essas instituições: os
programas governamentais que não seriam atendidos pelas universidades. Em sua maioria, ações
que têm como objetivo central a redução da miséria, da pobreza e de situações de
vulnerabilidade social. O Programa Mulheres Mil faz parte dessa leva de ações que chegam
verticalizadas do MEC para serem desenvolvidas pelas instituições de ensino federal. Associamos
a estes aspectos, a noção da escola enquanto ferramenta para a redução das mazelas sociais,
escondendo muitas vezes uma visão assistencialista da educação.
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Neste mesmo viés, a expansão da escola é compreendida na vertente da diversificação do
trabalho dos profissionais da educação e, simultaneamente, a diversificação dos papéis da
educação formal. Cada vez mais novas tarefas são atribuídas à escola e aos seus profissionais,
especialmente os profissionais que estão dentro dos Institutos Federais. A diversificação dos
programas e políticas públicas em curso envolve uma rápida expansão, implicando nesta
diversificação das possíveis atuações dos profissionais da educação, sem que propostas e ações
dirigidas para o estabelecimento de critérios e regras de ingresso profissional, minimamente
equivalente à referida expansão, sejam adotados. A diversidade de objetivos e finalidades dos
próprios Institutos Federais traz para o seu corpo de profissionais, novas tarefas e inúmeros
desafios.
Utilizando o campo analítico de Gramsci (2006 e 2006a), os transformismos por quais
passa a escola e seus papéis, se não novidade, traz elementos importantes ao tratarmos dos
Institutos Federais. A lógica de mais do mesmo, de compreendermos que é no cotidiano das
práticas que algumas noções se perpetuam, revestidas de novos aspectos, afirmamos que a
inserção de diversos programas, modalidade de ensino e finalidades nos Institutos Federais
remete à diferentes épocas no Brasil, nas quais o sistema educacional brasileiro apareceu como
salvação para as mazelas sociais. Contudo, nessa mesma vertente, finalizamos esse trabalho com
o entendimento de que, apesar das lógicas vigentes nas políticas públicas, de uma educação
profissional e tecnológica inchada e divergente, as possibilidades que se apresentam para os
Institutos Federais são reais quando as práticas de seus profissionais subvertem a
instrumentalização em todas as etapas e modalidades de ensino, e buscam na construção do
conhecimento, por meio de pesquisas teóricas e aplicadas, um caminho para a melhora
qualitativa do processo de ensino‐aprendizagem, bem como a efetivação de um ensino integral
real.
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RESUMO
Neste trabalho, pretendo explicitar a trajetória trilhada
na escolha da teoria que utilizei como fundamentação
de uma pesquisa. Além disso, apresento as
características principais do enfoque participacionista e
a Perspectiva Situada, a teoria escolhida, e farei
comparações destes com outras teorias de

aprendizagem, com o intuito de melhor delimitá‐los.
Concluo que esta escolha pode ser vinculada as
concepções do pesquisador no que diz respeito ao
desenvolvimento humano, e deve ser coerente durante
todo o desenvolvimento do estudo.

PALAVRAS‐CHAVE: Referencial teórico, Pesquisa, Concepções.

CHOOSING A THEORETICAL RESEARCH IN EDUCATIONABSTRACT
ABSTRACT
In this paper, I intend to clarify the path
trodden in theory choice that I used as the basis of a
survey. Furthermore, I present the main features of
participationist and Situated Perspective, the theory of
choice, and make these comparisons with other learning

theories in order to better delimit them. I conclude that
this choice can be linked conceptions of the researcher
in relation to human development, and should be
consistent throughout the development of the study.

KEY‐WORDS: Theoretical framework, Research, Conceptions.
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A ESCOLHA DE UM REFERENCIAL TEÓRICO NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO
Uma etapa importante no desenvolvimento de uma pesquisa em educação é a escolha de
seu referencial teórico. Para isto, o pesquisador pode/deve conhecer as teorias propostas e fazer
suas opções. É possível optar por um ou mais quadros teóricos, fazendo‐os dialogar no seu
trabalho, ou ainda, assumir fazê‐lo sem a presença de uma teoria explicita.
Qualquer que seja a opção deve ser feita de modo consciente das suas limitações e
possibilidades. Adotar uma determinada teoria, neste caso, pode favorecer na significação e
definição de conceitos, permitindo que o pesquisador observe seu objeto de estudo de uma
determinada forma, sendo coerente durante todo o percurso do estudo. Porém, esta não é uma
opção simples, é possível, por exemplo, confundir algumas teorias da aprendizagem, ou ainda,
não conhecer mais de uma delas, o que dificulta esta opção.
Neste trabalho, assim, pretendo explicitar a trajetória trilhada na escolha do referencial
teórico que utilizei como fundamentação da minha pesquisa de mestrado, além de discutir esta
etapa no desenvolvimento de outros estudos. O que poderá ajudar no planejamento e execução
desta etapa para outros pesquisadores da área. Além disso, apresento as características
principais do enfoque participacionista e a Perspectiva Situada, a teoria escolhida, e farei
comparações destes com outras teorias de aprendizagem, com o intuito de melhor delimitá‐los.

O PASSO A PASSO: MATERIAIS E MÉTODOS
Ao ingressar em um programa de pós‐graduação stricto sensu, o meu projeto de pesquisa
tinha como objetivo estudar como se processa a aquisição do conhecimento algébrico fazendo
uso de materiais manipuláveis. Neste momento, ainda não conhecia com detalhes a teoria
Vygotskyana, ainda menos a Perspectiva Situada (LAVE, WENGER, 1991), sendo utilizada como
fundamentação deste primeiro projeto a teoria Piagetiana, a qual eu já teria uma maior
socialização e se adequava com o objetivo proposto.
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Porém, após as discussões realizadas nas reuniões do grupo de pesquisa que participei, os
debates e leituras nas disciplinas que cursei, socializei‐me com questões relativas à Educação
Matemática em uma perspectiva sócio‐cultural, o que resultou na (re)formulação de minha
pesquisa e da minha perspectiva teórica.
Percebi que meu objetivo de pesquisa não estava mais correspondendo ao que passei a
assumir no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Pois para mim, a aprendizagem não
era mais concebida em termos de aquisição de conhecimento. Deste modo, decidi estudar de
que maneira os alunos utilizam os materiais manipuláveis na produção do discurso matemático.
Buscando assim compreender, se esses materiais auxiliam ou não os estudantes na produção do
discurso matemático e como isso ocorre.
Além disso, a utilização de materiais manipuláveis como facilitadores da aprendizagem
matemática já foi por diversas vezes analisada (KAMII, LEWIS, KIRKLAND, 2001; LORENZATO,
2006; PASSOS, 2006; MOYER, 2001). Porém as pesquisas realizadas nessa área têm, em sua
maioria, como base teórica o cognitivismo. Existindo poucas pesquisas que analisavam as
interações dos próprios alunos e do aluno com o professor, que evidenciam o papel dos materiais
manipuláveis no discurso do aluno, assumindo as interações humanas como práticas sociais e
que estas por sua vez, são constituídas discursivamente.
Neste contexto, estudar de que maneira os alunos utilizam os materiais manipuláveis na
produção do discurso matemático teve o intuito, de preencher uma lacuna na compreensão e
valorização do ensino e dos conceitos da educação matemática, sem menosprezar as estruturas
sociais e as atividades no ambiente de aprendizagem. Dessa forma, iniciei pesquisas com o
intuito de tentar situar‐me em uma perspectiva teórica que estivesse ressonante com estes
novos pressupostos.
Após debates com professores e algumas leituras foi possível perceber que a Perspectiva
Situada convergia com estes interesses e poderia subsidiar minha pesquisa, já que esta teria
como foco a prática1 dos alunos no contexto da sala de aula. Porém, ainda era necessário saber o

O conceito de prática refere-se a um fazer, mas um fazer num contexto histórico e social que dá estrutura e
significado ao que se faz. Neste sentido, prática é sempre prática social. (WENGER,1998)

1
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porquê não escolher outras teorias que também possuem uma abordagem sócio‐cultural da
aprendizagem ou ainda outras teorias cognitivistas ao invés da Perspectiva Situada.
Esta necessidade incentivou‐me a cursar a disciplina de “Teorias e Modelos de Ensino e
Aprendizagem”, o que possibilitou conhecer e discutir outras teorias de aprendizagem e delimitar
melhor com quais teorias poderia dialogar em minha pesquisa e de que maneira poderia ocorrer
tal dialogo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diversas teorias de aprendizagem foram estudadas neste período, dentre estas, foram
debatidas abordagem que centram no indivíduo e tratam o meio ambiente como algo
secundário. O ambiente, neste sentido, serve apenas como um dispositivo para acionar
determinados processos internos de desenvolvimento, o que Sfard (2001) chama de enfoque
aquisicionista. Estas são baseadas na metáfora da aprendizagem‐como‐aquisição. A aquisição
pode ter lugar, quer pela recepção passiva ou ativa por construção.
A teoria Piagetiana considera a aprendizagem como um processo de assimilação,
acomodação e equilibração (MOREIRA, 1999), processos internos do indivíduo, que se localizam
na mente (cérebro) do ser humano, classificada assim, como aquisicionista. Além disso, segundo
Sfard (2001) mesmo a metáfora da aquisição sendo mais comum nas teorias tradicionais
cognitivista, na abordagem sociocultural não está totalmente ausente. Este é o caso da teoria
Vygotskyana.
Para Vygotsky as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do ser
humano não são determinadas por fatores congênitos. São, pois, resultado dos hábitos sociais
deste indivíduo (VYGOTSKY, 1989), afirmações que se distanciam do enfoque aquisicionista.
Porém, também para ele, desde o nascimento, o aprendizado esta relacionado com ao
desenvolvimento; e o desenvolvimento é a conversão de relações sociais em funções mentais.
Ainda quando Vygotsky (1984) relata a cerca da interiorização das funções mentais superiores,
por sua transmissão a partir de processos interpsicológicos para intrapsicológicos, estas são
características que se enquadram no enfoque aquisicionista.
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Porém existem outras abordagens que se distanciam completamente deste enfoque, é o
caso da Perspectiva situada. Há assim, a introdução de um quadro conceptual baseada na
metáfora da aprendizagem como participação: o enfoque participacionista. Com suas raízes na
teoria Vygotskiana e dialogando com os avanços recentes na área de linguística, este enfoque
tem como unidade de análise os discursos2 produzidos pelos indivíduos envolvidos em uma
específica prática. Sem negar os pré‐requisitos biológicos do sujeito, porém não fazendo
qualquer inferência em relação a estes (SFARD, 2006).
De

acordo

com

Sfard

(2001),

no

enfoque

participacionista

a

dicotomia

pensamento/comunicação praticamente desaparece e o discurso deixa de ser considerado como
uma mera "janela para a mente", como uma atividade secundária ao pensar e que vem apenas
para "expressar" um pensamento. Embora haja ainda espaço para falar sobre o pensamento e
expressão como duas coisas diferentes, estas duas "coisas" tem que ser entendido como
aspectos indissociáveis de um mesmo fenômeno.
A aprendizagem, dessa forma, é entendida como um aspecto inseparável da prática
social, ela é uma constituinte da prática e vinculada à participação do sujeito. Participação, nesta
perspectiva, refere‐se não ao envolvimento eventual em atividades, mas a um processo mais
abrangente de ser ativo em práticas sociais (WENGER, 1998). Neste ponto de vista, aprendizagem
somente em parte implica tornar‐se hábil para se envolver em novas atividades e funções (LAVE;
WENGER, 1991; WENGER, 1998). O aprendizado é entendido como a mudança de participação
em determinada comunidade social.
Podemos compreender uma comunidade social como agrupamento de pessoas que
compartilham linguagens e aprendem uns com os outros, por contato presencial ou virtual. Os
membros de uma comunidade trabalham juntos para achar meios de melhorar o que fazem, na
resolução de um problema na comunidade (LAVE; WENGER, 1991). O conhecimento, assim, não
é entendido como individual, já que somente à medida que a pessoa torna‐se participante dessa
comunidade é que uma competência lhe será atribuída e o conhecimento sobre esta pode ser
mensurado (LAVE, WENGER, 1991; WENGER, 1998).

2

Discurso, neste caso, abrange todas as formas de linguagem, incluindo gestos, signos e artefatos (Lerman, 2001).
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CONCLUSÃO
Existe um abismo ontológico entre o enfoque aquisicionista e o enfoque participacionista
(SFARD, 2001). Porém, como na matemática a co‐existência da geometria Euclidiana e as
geometrias não‐euclidianas são necessárias para o sistema, sendo que a escolha da utilização de
uma dessas geometrias em função de uma outra é direcionada pelo problema a ser solucionado;
assim deve ser na pesquisa em educação. É dispensável a discussão de qual desses enfoques é
melhor ou pior. Mas, a partir do problema a ser pesquisado é percebido com qual quadro
conceitual será necessário dialogar.
Na Perspectiva Situada (LAVE, WENGER; 1991), cada interação ou participação forma não
somente o que aprendemos e o que fazemos, mas o que somos e como interpretamos o que
somos. Finalmente, adotar um modo situado para uma pesquisa foi importante, pois focava nas
interações e participações dos pesquisados. Observou‐se como as pessoas falam, o que falam,
como analisam as suas experiências, o que varia e o que é fixo, o que observam, como constroem
relacionamentos e como se expressam. Podendo assim (talvez), compreender e explicar como as
práticas sociais foram constituídas e relacionadas.
Como neste exemplo, em que a perspectiva Situada, uma teoria participacionista, foi
escolhida para a fundamentação da pesquisa, devido à convergência com o problema de
pesquisa e pressupostos assumidos, em outro caso poderia ser utilizada uma outra
fundamentação teórica. Sendo que neste ou em outros casos, o imprescindível é que a teoria
seja utilizada com coerência, sem menosprezar suas características básicas e teóricos principais.

AGRADECIMENTO
Agradeço aos colegas dos grupos de pesquisa que participo/participei por me permitirem
conviver com o momento da escolha de seus referenciais teóricos, momento de muitas dúvidas e
exploração, o que também me inspirou para escrever este trabalho.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

REFERÊNCIAS
KAMII, C.; LEWIS, B.A.; KIRKLAND, L. Manipulatives: When are they useful? Journal of
Mathematics Behavior 20; p. 21 – 31, 2001
LAVE, J; WENGER, E. Situated Learning: legitimate peripheral participation. New York:
Cambridge University Press, 1991.
LERMAN, S. Cultural, Discursive Psychology: A Sociocultural Approach to Studying thee Theaching
and Learning of Mathematics. Educational Studies in Mathematics 46; p. 87‐113, 2001.
LORENZATO, S. Laboratório de ensino de matemática e materiais didáticos manipuláveis. In:
LORENZATO, S.; (ORG.). O laboratório de ensino de matemática na formação de professores.
S.P.; Autores Associados, p. 3‐ 38, 2006.
MOREIRA, M.A. Teorias de aprendizagem. S.P.; EPU, 1999.
MOYER, P.S. Are We Having Fun Yet? How Teachers Use Manipulatives to Teach Mathematics.
Journal Educational Studies in Mathematics 47. p. 175 – 197, 2001.
PASSOS, C.L.B. Materiais manipuláveis como recurso didático na formação de professores. In:
LORENZATO, S.; (ORG.). O laboratório de ensino de matemática na formação de professores.
S.P.; Autores Associados, p. 77 ‐ 92, 2006.
SFARD, A. Participationist discourse on mathematics learning. In: MAASZ, J.; SCHLOEGLMANN, W.
(Eds) New mathematics education research and practice. Rotterdam: Sense; p. 153‐170, 2006.
SFARD, A. There is more to discourse than meets the ears: Looking at thinking as comunicating to
learn more about mathematical learning. Educational Studies in mathematics 46, p. 13 – 57,
2001.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. S.P.; Martins Fontes, 1984
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. Copyright: Edição eletrônica: Ed Ridendo Castigat
Mores (www.jahr.org), 1989
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

WENGER, E. Comunities of Pratices Learning, Meaning, and Indentity. Cambridge, 1998.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

GEOQUIZ: UM QUIZ PARA AUXILIAR O APRENDIZADO DE GEOGRAFIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
M. T. Glória (IC)¹ ; W. R. da Silva (IC)2 ; J. C. Nascimento (PQ)3 M.M. Teles (PQ)4
1
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus ‐ Porto Nacional e‐mail: Michalany290@gmail.com; 2Instituto
Federal do Tocantins (IFTO) ‐Campus Tocantins e‐mail: weilyribeiro@hotmail.com; 3Instituto Federal do
Tocantins (IFTO) – Departamento de Informática‐ Campus‐ Porto Nacional e‐mail: janiocarlos@ifto.edu.br ;
4
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Departamento de Pedagogia‐ Campus‐ Porto Nacional e‐mail:
mmrteles@hotmail.com .
(IC) Iniciação Científica
(TC) Técnico em Química
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O artigo a seguir, apresenta o relato de um
projeto desenvolvido, em dois mil e treze, no curso de
Licenciatura em Computação do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus
Porto Nacional. Durante o 5º Período na disciplina
Investigação da Prática Educacional I, foi desenvolvido o
GEOQUIZ um quiz interativo para estudantes do Ensino
Fundamental, voltado para aprendizagem de conteúdos

de geografia, especificamente sobre os estados e
capitais brasileiras. De acordo com os resultados
percebeu‐se que, quando jogado em duplas, o jogo se
tornou mais interessante para os alunos, pois na medida
em que as duplas discutiam para encontrar respostas
adequadas a fim de terem pontuação máxima, a
aprendizagem acontecia de maneira mais divertida.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogo, Educação, Geografia, GeoQuiz.

GEOQUIZ: A QUIZ TO ASSIST LEARNING OF GEOGRAPHY FOR BASIC EDUCATION
ABSTRACT
The upcoming article, shows the report of an
activity developed on two Thousand thirteen, from
computer graduation of Federal Institute of Education
Science and Technology of Tocantins, campus Porto
Nacional, during the 5th semester in a subject called

investigation of the educational practice I. It was
developed the GEOQUIZ: an interactive quiz for the
middle school, focused on geography. Specifically about
the states and the Brazilians capitals, as well as the
results of their application in middle school classrooms.

KEY‐WORDS: Game, Education, Geography, GeoQuiz.
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GEOQUIZ: UM QUIZ PARA AUXILIAR O APRENDIZADO DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

INTRODUÇÃO
Diversas pesquisas comprovaram a enorme contribuição dos jogos no processo de
aprendizagem escolar do aluno. Estudos apontam que jogos educativos complementam as aulas
e atividades convencionais, se tornando um forte instrumento para facilitar o aprendizado nas
diversas disciplinas. Isso acontece devido ao fato de nesse método de ensino a diversão se unir
ao conteúdo ficando tudo mais atrativo, de maneira que o aluno se sente mais motivado a
estudar o que, consequentemente, favorece o seu aprendizado. De acordo com Rodrigues (1992)
os jogos canalizam as energias da criança transformando os momentos de angústia em
momentos de prazer.
No que se refere aos jogos de computador Tajra (2008) afirma que além de serem
recursos de programação muito sofisticados e um excelente meio de entretenimento, eles são
grandes ferramentas de que os professores dispõem para ministrar aulas mais divertidas e
atraentes aos alunos. Portanto não se pode negar que os jogos de computador, com objetivos
definidos, se constituem cada vez mais como ferramenta facilitadora no processo de
aprendizagem, sobretudo porque a geração atual já está acostumada e envolvida com as
tecnologias interativas como vídeo games, telefones celulares e diversos jogos disponibilizados
em computadores.
Nesse sentido, o presente artigo apresenta o resultado de um projeto realizado pelos
estudantes da disciplina de Investigação da Prática Educacional I, do curso de Licenciatura em
Computação, do Instituto Federal do Tocantins, Campus Porto Nacional. A proposta feita pelo
professor da disciplina aos alunos estagiários foi realizar um projeto no qual deveriam
desenvolver um jogo na linguagem de programação preferida, desde que fosse voltado para
aprendizagem de conteúdos do Ensino Fundamental, nas escolas onde estavam estagiando. Após
o desenvolvimento e aplicação do jogo aos estudantes do Ensino Fundamental, os alunos
estagiários deveriam avaliar os resultados a fim de verificar os pontos fortes e fracos, bem como
se o jogo cumpriu sua principal função que era o aprendizado em conteúdos de geografia. O
trabalho apresenta todas as etapas de desenvolvimento começando pela discussão até a
avaliação dos resultados, após aplicação do jogo.

DESENVOLVIMENTO
Antes da construção do jogo foi necessário um momento de discussão para decidir os
objetivos, e quais mecanismos deveriam ser utilizados para sua construção. Houve também um
momento de pesquisa a fim de encontrar exemplos de trabalhos já realizados nessa área. Após
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pesquisas, passamos para o desenvolvimento do jogo, aplicação e análise dos resultados. Os itens
abaixo apresentam cada um dos passos.
MOMENTO DE DISCUSSÃO E PESQUISA PARA TOMADA DE DECISÃO

De acordo com pesquisas realizadas os Jogos educacionais podem trazer aos educandos
uma forma atrativa de aprender conteúdos que, ao longo do tempo, se tornam, de certa forma,
chatos por serem muito teóricos ou às vezes com uma metodologia de ensino muito
tradicionalista em meio a uma sociedade onde as crianças já nascem em meio tecnológico e mais
específico em meio a jogos de diversas formas. Conforme Tarouco et al. ( 2004 p.1 e 2) “Os jogos
podem ser ferramentas instrucionais eficientes, pois eles divertem enquanto motivam, facilitam
o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que foi ensinado, exercitando as
funções mentais e intelectuais do jogador.”
Tendo isso como base teria então que se pensar no tipo de jogo a ser trabalhado. Foram
analisados diversos como: caça‐palavras, jogo da forca, jogo da memória, formas geométricas,
entre outros, teria que ser algo que colaborasse para o aprendizado e que as crianças gostassem.
A próxima decisão tomada foi a definição do conteúdo que seria abordado, dentre os
trabalhados nas turmas observadas. Depois das avaliações foi escolhido um quiz interativo na
disciplina de geografia focando o conteúdo sobre estados e capitais brasileiras.
Devido à falta de experiência em produção de jogos educativos, foi realizada uma
pesquisa a fim de encontrar informações e exemplos de trabalhos já realizados ou em
desenvolvimento. O intuito era compreender qual a melhor forma de fazer o jogo. Percebeu‐se
que são raros os relatos sobre como desenvolver jogos educativos para computadores, assim
como foi difícil encontrar relato de experiências de aplicação desses jogos, ou seja, se esses jogos
foram ou não aplicado em sala, quais as dificuldades e possibilidades durante a construção e
aplicação.
DESENVOLVIMENTO DO JOGO

A linguagem de programação Java e sua biblioteca Swing, e a ferramenta Netbeans IDE
7.3.1 foram escolhidas para desenvolver o jogo. Sem muito conhecimento foi necessário
orientações do professor regente da disciplina. O desenvolvimento do GeoQuiz foi iniciado pela
interface, onde houve dúvidas que foram sanadas por pesquisas e orientações. No incremento da
parte gráfica utilizou‐se o Radio Button, uma propriedade do swing, para que os usuários
marcassem a resposta que desejassem, as perguntas ficaram em um Jlabel, outra propriedade do
Swing. As alternativas depois de selecionadas eram corrigidas clicando em um botão (Jbutton)
com o nome “Corrigir”, além disso, foi criado um placar que incrementa 10 pontos a cada
resposta certa.
Depois da interface pronta tínhamos outro desafio que era a programação e onde
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armazenar as perguntas. O objetivo era encontrar uma forma de armazenar no jogo 27 perguntas
sem utilizar banco de dados. Foi encontrado uma maneira usando um array de objetos chamado
arraylist da biblioteca java.util.List com uma classe nomeada perguntas, assim foi possível
armazenar todas as questões e suas devidas alternativas. Segundo Deitel (2010) arraylist é
utilizado para grupos de objetos relacionados, e tem funcionalidades como o
redimensionamento em tempo de execução. Ainda faltando mudar de uma questão para outra
ao clicar no botão “corrigir”, o que foi resolvido como auxilio do professor, adicionamos um
índice nos objetos armazenados no Arraylist e incrementamos este índice quando o botão
“corrigir” fosse acionado. Depois disso já tínhamos o jogo com todas as partes previstas e com
condições de ser aplicado aos alunos e fazer as devidas observações.

Figura 1 – Interface do Geoquiz, realizado pelos desenvolvedores do Geoquiz.

PRIMEIRA APLICAÇÃO DO JOGO
Após a conclusão da primeira versão do jogo, a qual os alunos pudessem jogar. Realizou‐
se a aplicação do jogo na escola, onde foi feita a primeira avaliação do jogo, observando e
relatando possíveis bugs e a opinião do público alvo que eram alunos do 4º ao 6º ano. Foi
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necessário instalar o Java em todas as maquinas, pois o jogo foi pensado para rodar em
plataforma Java.
Além dos estudantes e alguns colegas do curso, estavam presentes a coordenadora do
laboratório da escola, o professor de Investigação da Prática e a orientadora de Estágio
Supervisionado. Depois de instalar o Geoquiz em todas as maquinas e explicar as regras do jogo,
os alunos foram convidados a jogar. Este primeiro teste foi realizado com 18 alunos.

Figura 2 – Desenvolvedores do Geoquiz na primeira e segunda aplicação do jogo.
Iniciou se o teste com um aluno do 6º ano, o qual pontuou que tinha preferência por
jogos mais coloridos, afirmou também que embora tivesse compreendido bem as regras do jogo,
teve um pouco de dificuldade com o conteúdo, no entanto, demonstrava grande interesse pelo
jogo. A partir daí pode‐se perceber que os interesses das crianças e jovens pelos jogos podem ser
aproveitados para aprendizagem de conteúdos escolares, em outras palavras, os jogos podem
ser instrumentos valiosos para o ensino aprendizagem. De acordo com Vigostsky (1984), os jogos
não podem ser vistos apenas como um passa tempo ou momento de entretenimento para
envolver a criança, eles são um meio importante que favorece o desenvolvimento cognitivo.
Nesse sentido, é importante a utilização desse recurso para assimilação e apreensão de
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conhecimentos.
O jogador seguinte foi uma aluna do 4º ano que demonstrou dificuldades com o
computador, principalmente com o mouse. Afirmou que possuía facilidade com o conteúdo e
dificuldade em entender a lógica do jogo. É difícil compreender porque numa escola que
disponibiliza laboratório de informática para ser utilizado na aprendizagem de conteúdos por
todas as turmas ainda encontra‐se estudantes que não sabem sequer manusear o mouse. Nesse
momento identifica‐se mais um benefício dos jogos de computadores, o desenvolvimento de
habilidades sensório‐motor, no caso, quando a criança tenta colocar o cursor no local adequado
e ao manusear o mouse.
Depois veio um aluno do 5º ano que demonstrou facilidade com o jogo não tanto com o
conteúdo. Gostou e nos ponderou que é melhor aprender geografia jogando o Geoquiz ao invés
de ler textos.
Foi percebido durante o primeiro teste que o jogo tem uma lógica simples, possui uma
linguagem adequada ao público alvo e por isso é de fácil entendimento, porém o conteúdo
trabalhado se tornou difícil mesmo para alunos que considerando idade e turma já deveriam
dominar o teor do jogo. Supõe que isso se deve a desigualdade no nível de ensino que existe e é
bem acentuado nas turmas observadas.
SEGUNDA APLICAÇÃO DO JOGO

Depois do primeiro teste deu‐se continuidade ao desenvolvimento do jogo, procurando
soluções para os erros de software percebidos no Geoquiz durante a primeira aplicação. Depois
de devidos reparos, partimos para a segunda aplicação, agora para um número maior de alunos.
O segundo teste foi realizado com o uso de apenas 08 computadores. Nesse dia havia 24
alunos, sendo divididos em dois grupos o primeiro com 16 alunos e o segundo com 08. O objetivo
desta divisão foi observar como eles se comportavam em dupla já que, no teste anterior, jogando
individualmente algumas crianças acharam o jogo cansativo.
Os alunos chegaram animados. Primeiro houve uma breve explicação sobre a aula do dia,
sobre o Geoquiz e sobre o que iriam fazer. O envolvimento das duplas era maior do que o
envolvimento dos estudantes que jogaram individualmente.
1º Turma, Alunos jogando em dupla.
O envolvimento da turma foi surpreendente. Os alunos estavam animados e dispostos a
jogar. Foi evidente a atenção e envolvimento que demonstraram durante a leitura das questões e
além do grande desejo que tinham de acertar e fazer mais pontos que as outras duplas, eles
também discutiam para apontar a melhor resposta da dupla. Alguns não tinham conhecimento
sobre o conteúdo, mas com o colega ao lado acabavam encontrando a resposta correta. O mais
notório foi o grande interesse em continuar a jogar e logo após finalizarem o jogo, afirmaram que
o mesmo foi fácil e divertido.
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2º Turma, alunos jogando sozinhos.
A proposta para essa turma era jogar individualmente. Os alunos estavam tímidos, mas ao
entenderem o jogo ficaram mais soltos. Apesar de não apresentarem dificuldades, tiveram
menor desempenho no resultado, ou seja, não atingiram a mesma pontuação da turma anterior
que havia jogado em dupla. Também não fizeram tanto barulho, e não houve a mesma disputa
por pontuação. Alguns tiveram muita facilidade tanto que começaram a jogar sem orientações.
Não acharam o jogo muito divertido, mas consideraram o jogo fácil e bom pra aprender.
Percebe‐se que o Geoquiz tem mais eficácia com os alunos em dupla, eles permanecem
interessados em jogar e aprender. Quando a criança joga sozinha também se vê bons resultados,
mas como o jogo possui muitas questões pode se tornar cansativo. Existe uma pretensão para
um futuro próximo, onde será melhorado o jogo e tornando‐o mais eficiente e atraente, e
possivelmente distribuí‐lo nas escolas.
CONCLUSÃO
Essa atividade desde o inicio foi um desafio, entretanto não deixou de ser uma
oportunidade de aprender, houve grande motivação por ser uma atividade inédita. Houve muitas
dúvidas durante a elaboração da ideia e do código‐fonte do jogo, o que com ajuda foi superado.
Foi enriquecedor, ver que um trabalho que nasceu de muito esforço foi executado e aprovado
pelo público a quem foi destinado.
Verifica‐se com tudo isso que, que o Geoquiz utilizado com os alunos em dupla estimula o
seu senso de competição, por conseguinte os deixa mais focados no conteúdo e aprendem mais.
Vale ressaltar que além de Geografia o Geoquiz pode ser reprogramado e ser utilizado em outras
disciplinas e conteúdos. O que evidencia que o objetivo inicial foi alcançado, concretizando o que
foi proposto inicialmente.
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RESUMO
O presente artigo trata‐se de importantes reflexões que
foram realizadas a partir de discussões que aconteceram
durante as aulas da disciplina Estágio Curricular
Supervisionado fundamentadas nas proposições (LEITE,
2011), (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008), (PIMENTA; LIMA,
2011) entre outros, que ajudaram na construção de
conhecimento acerca do tema. O objetivo do texto é
abordar os principais conceitos sobre o que é o
componente curricular estágio supervisionado e mostrar
a importância de vivenciar a prática docente no ensino
nas escolas durante o processo de formação de
professores. Pode‐se dizer que foi feita uma análise

teórica e prática sobre o estágio supervisionado,
levando‐se em conta cada uma das referências teóricas
que nos debruçamos durante nossas pesquisas. Um dos
principais objetivos do desenvolvimento desse artigo é
trazer a concepção do docente que para que ele tenha
êxito em sua prática pedagógica é necessário que ele
caminhe numa perspectiva reflexiva.

PALAVRAS‐CHAVE: estágio curricular supervisionado, Prática Docente, formação de professores

STAGE SURPERVISIONADO: CONTRIBUTIONS OF EXPERIENCE WITH THE PRACTICE OF
EDUCATION DURING THE TRAINING OF TEACHERS
ABSTRACT
The present article it is important reflections
that were made based on discussions that took place
during school discipline Supervised grounded in
propositions (LEITE, 2011), (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008),
(PIMENTA; LIMA, 2011) end others who helped in the
construction of knowledge about the topic . The
objective of this paper is to discuss the main concepts of
what the curriculum component supervised training and
show the importance of the teaching practice

experience in teaching in schools during teacher training
. You could say that a theoretical and practical analysis
on supervised training was taken , taking into account
each of the theoretical references that worked through
during our research . A major goal of this paper is to
develop the design for teachers that he has succeeded
in his pedagogical practice he must walk a reflective
perspective.

KEY‐WORDS: Supervised traineeship, teaching practice, teacher training.
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INTRODUÇÃO
A educação brasileira tem passado por várias transformações ao longo das décadas. Muitos
desafios têm surgido a cada geração, por isso há a preocupação em formar professores que
estejam aptos a fazer com que o ensino seja um elemento transformador e significativo na
formação educacional dos jovens de agora e das gerações futuras. Os estudantes de licenciatura
precisam compreender o que é educação e prática de ensino antes mesmo de sua formação.
É sabido que a disciplina estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório
em todos os cursos de licenciatura. É importante para os sujeitos que estão em processo de
formação docente se apropriar das fundamentações teóricas, mas também ter contato com a
prática docente ainda em sua formação. É a junção desta dicotomia: teoria e prática, que
possibilitará o amadurecimento profissional dos futuros docentes.
Como supracitado, infelizmente ainda existe uma dicotomia no que diz respeito à disciplina
de estágio supervisionado, na qual alguns defendem que o mais importante a ser trabalhado
durante essa disciplina são os fundamentos teóricos, em quanto outros defendem que o mais
importante é a pratica em si. Este trabalho vem evidenciar que ambas as partes são essenciais e
que há uma relação de complementação entre elas. E mostrar também que por meio deste
componente curricular muitos paradigmas e modelos educacionais, com práticas de ensino
ultrapassadas podem ser inovados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é resultado de uma pesquisa de cunho analítico que surgiu a partir da
proposta avaliativa da disciplina estágio supervisionado, no qual os discentes em formação foram
incumbidos, durante o processo de observação das aulas numa escola estadual no interior de Rio
Largo ‐ AL, de se inserirem nas aulas e perceberem como os professores da atualidade tem
usufruído de uma prática reflexiva (ou se eles tem usufruído) durante suas atividades com os
alunos, por meio de aulas planejadas a partir da observação da realidade e como eles tem usado
esses preceitos para fundamentarem suas aulas numa parceria entre teoria e prática.
Por meio das observações e relatórios que eram elaborados, foi feito o levantamento de
contrapontos do que era estudado durante as aulas teóricas de estágio supervisionado na
faculdade e logo após se baseavam na fundamentação dos pressupostos que eram trazidos à
tona pelos teóricos que eram visto em sala e faziam as análises a partir desses desdobramentos
no que tange a superação de práticas pedagógicas engessadas.
PERCEPÇÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO MEDIANTE AS MÚLTIPLAS REALIDADES
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O estágio supervisionado pode trazer para dentro dos conceitos de formação acadêmica
uma nova mediação entre o que se categoriza como teoria e prática, isso porque, nessa etapa de
um curso de nível superior deve‐se, como percebido durante as abordagens teóricas na primeira
etapa do semestre, tentar agregar esses dois fatores a nossa percepção do que é ser um
professor na atualidade, uma vez que em alguns momentos ele deverá fugir à regra para se
adequar a determinadas situações. Vislumbrar tais evidências durante o estágio supervisionado é
um grande passo para nosso crescimento como futuros profissionais, pois por meio dessas
intervenções que tangem o conhecimento do ambiente escolar desde a formação da gestão até o
contato com os alunos que é trazida a consciência do docente sobre o que é ser um professor e
mais ainda de como esse professor deve se posicionar em sala.
Sabe‐se que uma vez que estamos inseridos num contexto educacional, existirão fatores
que devem ser encarados como bons, mas também, existirão as inconstâncias e essas por certas
vezes com muito mais rigor e perspicácia.
O que de fato comprova essa importância do estágio supervisionado formação docente é
a maneira se enxerga a escola hoje, pois antes tudo era muito relativo, uma vez que só ouvíamos
falar sobre a escola em suas problemáticas, mas a partir do momento em que você se insere
junto a esse contexto você vai entender a dinâmica que está intrínseca na formação dessa
instituição pelo fato de que ela é formada por pessoas de diferentes contextos sociais,
econômicos, religiosos e étnicos. Dessa forma mais do que observar uma aula, o estágio
supervisionado nos proporciona a oportunidade de meditar sobre qual deverá ser a nossa prática
e mais ainda nos desperta sobre o nosso papel quando nos dá a oportunidade de ver as
vantagens e nos desperta para enxergar os problemas que existem dentro do contexto escolar da
atualidade.
Ser parte da escola é muito mais importante do que fazer parte dela, pois é ir além de
questões políticas e financeiras e refletir sobre quais as melhorias que nós como futuros
profissionais poderemos trazer com aquilo que nos é dado, quando é dado. Por isso, o estágio é
um momento para a reflexão muito mais do que para observação e reflexão sobre como
sincronizar teoria e prática, comprovando o que já afirmava Freire quando diz:
[...]se

concebe como competências profissionais que serão constituídas
processualmente com práticas de ação e de reflexão na escola, por exemplo, assim, é
necessário que as bases curriculares dos cursos de formação de professores se articulem
na perspectiva metodológica de ação‐reflexão‐ação e/ou reflexão‐ação‐reflexão. (SILVA,
Apud FREIRE, 2009, p. 105)

Tais afirmações se ratificam a defesa de Freire que encarava a formação do professor de
forma ampla, uma vez que ela deveria ser norteada pela ação e pela prática, proporcionando, por
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meio dessas, a reflexão e foi exatamente isso que o decente em formação pode perceber
durante esse tempo que para observar a prática e ação do outro para construir sua própria
prática.
Também pode‐se perceber que com essa oportunidade o professor em formação pode
atentar que o estágio fornece outra dimensão em relação as concepções da sala de aula e a sua
essência, uma vez que é a partir desse entrelaçar de prática e teoria que se pode vivenciar o que
Arlete Silva defende sobre a pesquisa no estágio quando ela diz:
Supera a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, quando sua proposta
metodológica se caracteriza em atividades de investigação, de elaboração e
reelaboração de nossos saberes, e de intervenções na comunidade escolar. (SILVA, 2009,
p. 106)

Hoje mais do que nunca as escolas têm desenvolvido projetos culturais e isso pode ser
percebido quando paramos para observar as atividades extracurriculares das escolas, pois só
nessa fase que se esteve na escola na escola percebeu‐se vivenciar a execução de projetos
distintos, dessa forma comprovou‐se o que SILVA (2009, p. 106) afirma, que o estágio
supervisionado “é possibilidade de acesso à cultura escolar aos saberes docentes e aos
conhecimentos específicos sobre o fazer pedagógico, a identidade docente e a formação
profissional”. Tais afirmações foram bem compreendidas, pois a escola não parava e existiam
vários projetos de distintas disciplinas e todos os professores estavam trabalhando para que eles
se desdobrassem da melhor maneira, cada um expondo seu conhecimento, mas tentando inovar
no que se refere a metodologias e interação.
O ESTÁGIO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A COMPREENSÃO DA PRÁTICA DOCENTE DENTRO DE
UMA PERSPECTIVA PRÁTICA E TEÓRICA
Uma vez que associamos em nosso desenvolvimento acadêmico as teorias, nas quais nos
debruçamos durante nosso processo de formação acadêmica, a nossa prática, percebemos que
estamos trilhando por caminhos congruentes com a intencionalidade da proposta de estágio,
assim como, também, a sua importância para o desenvolvimento da nossa percepção do que seja
‘prática’ ou ‘ação’ pedagógica e a importância que a teoria tem dentro desse emaranhado de
concepções que nos deparamos sobre o ensino‐aprendizagem na atualidade.
Dessa forma, falando sobre a importância de prática, Pimenta e Lima (2011, p. 35)
afirmam que ‘’de acordo com o conceito de ação docente, a profissão do educador é uma prática
social’’, uma vez entendida essa percepção, notaremos que mais que um conjunto de disciplinas
fragmentadas que temos contato durante a nossa vivência acadêmica, o estágio diz respeito à
busca do docente à sua identidade e papel que exercerá dentro daquele contexto que ele se
inserirá, portanto o contato com o componente curricular estágio é fundamental para a
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formação acadêmica de licenciatura, pois dessa forma ele entenderá que tanto prática como
teoria são de suma importância e devem ser sempre entrelaçados dentro de suas análises sobre
as intervenções sociais no âmbito escolar.
Pimenta e Lima (2011, p. 34) também defende que esse pressuposto “só pode ser
estimado se o estágio for uma preocupação, um eixo de todas as disciplinas do curso, e não
apenas daquelas erroneamente denominadas ‘práticas’’’. Todas as disciplinas, conforme nosso
entendimento são ao mesmo tempo ‘’teóricas’’ e ‘’práticas’’.
Mediante tais afirmações entendemos que a dissociação da teoria e prática pode
acarretar em problemas uma vez que a ação docente nada mais é que uma prática que lida com
pluralidades subjacentes das interações humanas e exigem a busca por uma compreensão
epistemológica num campo teórico, ou seja, nessa perspectiva, deve‐se buscar respaldo em
afirmações e observações de especialistas que abranjam aspectos históricos, políticos,
antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos para que se compreenda os caminhos
traçados pela educação, como eles se desdobraram e como recorrem na sociedade atual, assim
como fica por parte da prática observarmos nossas ações mediante uma perspectiva crítica, o
que fará de nós professores pesquisadores e reflexivos1.
Quando entendemos a proposta dos conceitos supracitados, trazemos o significado da
nossa ação docente como aquela que busca sempre se reinventar, uma vez que a sociedade está
sempre em movimentos de remanejamentos e constantes mudanças e a partir dessa convicção,
Felício e Oliveira (2008 p. 220) destacam que “a prática pedagógica de um professor deve ser
capaz de orientar, preparar, motivar e efetivar, por um lado, as trocas entre os alunos e o
conhecimento científico de modo que esses construam e reconstruam seus significados”.
Dessa maneira, nossa prática culmina nas inter‐relações, pois é a partir do outro que você
vai se moldar e remodelar, e assim nossas mediações e relações se estabelecerão dentro do
nosso desenvolvimento, como futuros docentes numa perspectiva abrangente, o que fará dos
momentos de estágio, instantes de construção e reconstrução de atitudes, instigadas pela
criticidade provinda das teorias e vinculadas a nossa prática de forma que nossas modulações
sejam plurais e perpassem os muros construídos por uma visão de compartimentalização da
formação docente.

1

Pimenta e Lima tratam desses conceitos de forma mais ampla em seu livro ‘Estágio e Docência’, defendendo o
estágio como primordial na formação docente, uma vez que ele é um campo vasto para que o professor em
construção desenvolva‐se numa perspectiva crítica, dessa forma o docente encararia sua formação num âmbito
reflexivo, levando em conta as teorias que ele se depara na sua jornada formativa e fazendo desse campo um
chamado a novas pesquisas, tendo em vista que a teoria e a prática são inseparáveis, sendo assim promove o
professor levando em conta sua subjetividade, pois se estabelece um diálogo entre o conhecimento pessoal e a
ação.
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Portanto é evidente que é a partir do que entendemos ‘ser escola’ e ‘educação’, por meio do que
vimos, fizemos e ouvimos sobre esses ambientes, que durante o nosso estágio na escola a
gestão, os docentes, os alunos, e os coordenadores serão sujeitos que fazem e continuarão
fazendo parte desse processo de construção e essas percepções acarretarão nas intervenções
atitudinais que adotaremos.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SUA IMPORTÂNCIA NA SUPERAÇÃO DE PARADIGMAS EM SALA
DE AULA
Muito se fala sobre a superação de modelos e tendências pedagógicas em sala de aula e a
importância da fuga ao engessamento trazido de uma visão liberal2. Tais concepções se
desenrolaram no ensino público durante muito tempo e ainda hoje se percebe resquícios ou até
mesmo grandes marcas dessa transformação do ambiente escolar em centros de treinamentos
comportamentais, onde nesse ambiente o sujeito aluno deveria simplesmente absorver
conteúdos que eram muitas vezes aquém a sua realidade, transformando‐o em um expectador.
Nesse processo de aprendizagem, na preparação e na elaboração da prática docente os
bastidores não o levavam em conta, ou seja, ele estava naquele ambiente, mas não se sentia
parte dele e isso se vislumbrava na concepção de planejamento educacional provinda de uma
visão puramente técnica, salientada pela Teoria Clássica de Taylor e Fayol. Pimenta e Lima (2011
p. 36) afirmam que “tais implementos para sala de aula deixou‐nos o legado da alienação do
trabalho pelo trabalho, ou seja, a separação entre a tarefa de planejar e a de executar’’.
Como vimos, a educação ainda sofre muita influência de concepções passadas, o que traz
muitas incógnitas no que diz respeito às intervenções que traremos como marca em nossa
prática pedagógica, uma vez que muita coisa acontecia de forma fragmentada e isso diz respeito
até mesmo à visão sobre teoria e prática, pois muitas vezes, equivocadamente, existe essa
desvinculação entre esses dois fatores, como afirma Pimenta e Lima (2011, p. 33), “na verdade os
currículos de formação têm‐se constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si,
sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem’’.
Com tais evidências fica por certo que ainda há muito a ser aferido no tocante a
modalidades que firmaremos no desenrolar das nossas experiências, mas afinal, qual é a
perspectiva de profissional da educação que nós temos como sujeitos críticos? Qual a
metodologia ‘’ideal’’ que adotaremos para aplicação das nossas aulas? Que visão temos sobre o
2

Uma das maiores maneiras de se compreender os conceitos pedagógicos atuais é revendo a história da educação
no Brasil e os parâmetros que a nortearam em sua construção, dessa forma temos as tendências de cunho ‘Liberal’
que postularam o planejamento educacional por um viés tradicional e encarava o aluno de forma distinta, ou seja,
sua realidade não era levada em conta e essa perspectiva se desdobrava no âmbito escolar como um todo como
vimos em (DIVANIR 2010).
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papel da gestão e do sujeito aluno na nossa vivência profissional? Tais questionamentos surgem,
uma vez que quando falamos sobre a descoberta do nosso papel social em sala de aula nos
debruçamos sobre qual será o nosso perfil nesse contexto, por isso é a partir dessa inferência
que surge o estágio supervisionado/curricular dando respaldo e muitas vezes respostas a essas
implicações e por isso que devemos entender que:
Compreender o estágio curricular como um tempo destinado a um processo de
ensino e de aprendizagem é reconhecer que, apesar da formação oferecida em
sala de aula ser fundamental, só ela não é suficiente para formar e preparar os
alunos para o pleno exercício de sua profissão. Faz‐se necessária a inserção na
realidade do cotidiano escolar para aprender com a prática dos profissionais da
docência. (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008, p. 221)

Com essa percepção entendemos que o estágio diz respeito a novas descobertas,
descobertas essas que trazem a quebra de paradigmas, pois vivenciar essas realidades exigirá do
docente em formação a apropriação de uma plena interação com o ambiente escolar, exigindo
que ele enxergue além das paredes e passe a se posicionar numa perspectiva social e não
artesanal apenas, pois é a partir dessa interação com outros profissionais e com os alunos que
ele poderá coletar dados e por meio das teorias as quais ele já se deparou poderá em seus
encontros com outros colegas docentes em formação trocar ideias e refletir sobre as diferentes
conclusões que eles tiveram em seus campos de pesquisa.
Silva e Lima (2009 p. 45) conclui que “serão os momentos apropriados de reflexão e
análise da realidade observada e, consequentemente de organização ou de reorganização da sua
prática”. Dessa forma entendemos, então, que um dos maiores papeis do estágio é trazer essa
consciência entre o saber e o saber fazer, entre situação de formação e situação de trabalho,
tendo em vista que essa percepção exige discernimento na eficácia da prática docente e essa
prática exige novas descobertas para novas realidades e isso se constitui no fato de que a prática
enquanto práxis se constitui na indissolubilidade entre teoria e prática.
Fica por certo, então, que existem muitos desafios a serem derribados, uma vez que a
formação do professor ainda é norteada a partir de preceitos ainda conservadores que viam o
aluno de forma passiva, uma vez que sua voz não era considerada em sala de aula, porém, tem‐
se visto que muito se tem avançado no que tange a implementação da teoria trabalhando em
conjunto com a prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em conta que estamos falando diretamente sobre o estágio supervisionado,
temos em vista que para que haja essa quebra ou superação de paradigmas ou até mesmo
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quando vimos que alguma tendência tem alguma consistência em sua essência, mas que precisa
ser readaptada a essas novas realidades.
Com as percepções e experiências que foram adquiridas durante esse período, podemos
concluir que ser professor é muito mais do que aplicar ou transferir conhecimento, é interagir
com o outro de forma que esse outro venha aprender sem se sentir obrigado a fazê‐lo, mas se
“encontre” nesse fazer. Na verdade fica por certo que muitas vezes o “fracasso” da educação não
corresponde somente a questões políticas, mas muitas vezes está ligado a forma que encaramos
a sala de aula, pois muitos se inserem nesse contexto sem se sentir parte dele.
Mediante os resultados e experiências adquiridas durante a elaboração desse artigo,
percebeu‐se que de fato quando se está engajado no cotidiano de uma escola, mais do que um
funcionário o professor exerce um importante papel na sincronia do funcionamento dessa
instituição formadora de cidadãos e para que esse papel se proceda de forma eficaz é necessário
que as diferentes áreas que formam essa ordem se coadunem e caminhem em igual cuidado no
que diz respeito a identificação do propósito que norteia suas mediações em sala de aula e isso
também diz respeito a trabalhar numa visão erudita e prática, pois o todo é levado em conta.
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RESUMO
O referido trabalho busca socializar as
experiências da prática do Estágio, através
da construção do relato de experiência da
disciplina de Estágio Supervisionado II, do
curso de Licenciatura em Educação Física do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará, Campus Juazeiro do
Norte‐ CE. Visando destacar a importância
do estágio na formação profissional da
acadêmica na referida disciplina, além
mostrar a contribuição do Estágio
Supervisionado para o desenvolvimento
profissional do acadêmico na construção de
sua identidade pedagógica. Busca relatar as
experiências vividas pela estagia no decorrer
de suas práticas pedagógicas no Estágio do
ensino Fundamental II. A mesma desenvolve
na prática a teoria aprendida em sala de
aula, sendo seu trabalho desenvolvido na
abordagem Crítico‐ Superadora, no ensino
fundamental II numa escola da rede pública
de ensino da cidade de Juazeiro do Norte‐

CE. O objetivo geral da pesquisa objetivo
geral: discutir a experiência vivenciada no
estágio
supervisionado
do
ensino
fundamental II, pela acadêmica do curso de
licenciatura em Educação Física do IFCE,
campus Juazeiro do Norte. Como objetivos
específicos têm‐se: refletir sobre a prática de
estágio supervisionado em Educação Física,
no ensino fundamental II; perceber se a
abordagem
critico‐superadora
pode
contribuir para construção de sujeitos
críticos e conscientes da realidade social;
compreender como o estágio supervisionado
pode contribuir para a formação pedagógica
do acadêmico.
A metodologia consiste de uma pesquisa de
tipo Relato de Experiência com aspectos
descritivos observacionais assistemáticos,
onde o instrumento utilizado foi o diário de
campo, descrito durante o processo da
disciplina de Estagio Supervisionado II.

PALAVRAS‐CHAVE: Estágio Supervisionado, Abordagem Critico‐ Superadora, Identidade
pedagógica.
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PRACTICE TEACHING APPROACH CRITICAL‐SURPASSING IN SUPERVISED II ‐ EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT
Such work seeks to socialize the experience
of practicing stage, through the construction
of reporting experience the discipline of
Supervised Internship II, the Bachelor's
Degree in Physical Education from the
Federal Institute of Education, Science and
Technology of Ceara, Campus of North‐
Juazeiro EC. Aiming to highlight the
importance of the stage of academic training
in the subject, besides showing the
contribution of Supervised Internship for
academic professional development in
building their educational identity. Search by
reporting their experiences matures
throughout their teaching practices in Stage
II of elementary education. Same develops in
practice the theory learned in the classroom,
and its work in addressing critical‐surpassing,
in elementary school II in a school of public

schools in the city of Juazeiro North‐ EC. The
overall objective of the overall research
objective: discuss the experience lived in
supervised training of elementary school II,
by the academic degree course in Physical
Education IFCE campus Juazeiro. Specific
objectives are to: reflect on the practice of
supervised internship in Physical Education II
in elementary school; realize the critical‐
surpassing approach can contribute to the
construction of critical subject and aware of
social reality; understand how the
supervised training can contribute to the
academic teacher training. The methodology
consists of a survey type Experience Report
with observational descriptive aspects
unsystematic, where the instrument was
field diary, described during the course of
Supervised Internship II.

KEY‐WORDS: Supervised, surpassing critic approach, pedagogical identity.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ABORDAGEM CRÍTICO‐ SUPERADORA NO ESTÁGIO
SUPERVISIONDO II – RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUÇÃO
O presente artigo trata‐se de um relato de experiência desenvolvido na disciplina Estágio
Curricular Supervisionado, pertencente ao curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto
Federal de Educação, Ciência e tecnologia, campus Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Essa
disciplina é obrigatória e amparada pela lei nº 11.788/2008, que descreve o estágio como ato
educativo e supervisionado, visando à preparação do estagiário para o mercado de trabalho.
O estágio supervisionado é destinado ao acadêmico como uma possibilidade de inserção
no campo de conhecimento da Educação Física. É durante essa prática, que o aluno da
licenciatura entra em contato direto com a escola, suas peculiaridades, construindouma reflexão
acerca do seu futuro campo de trabalho. Essa inserção na realidade provoca o despertar da
curiosidade e a busca pela compreensão da realidade social, política e econômica em que a
escola encontra‐se inserida, reconhecendo os problemas enfrentados pelos educadores,
discentes e comunidade escolar como um todo.
No IFCE, campus Juazeiro do Norte a disciplina é organizada em dois momentos distintos.
O primeiro momento é realizado ainda no IFCE, onde há uma explanação acerca do
conhecimento teórico concernente a abordagem crítico‐superadora, tais como: avaliação,
concepção de sujeito e de aprendizagem, organização do trato pedagógico do conhecimento,
construção dos planos de aula e proposta pedagógica, o projeto político‐pedagógico etc. O
segundo momento é destinado à vivência no seu campo de estágio, ou seja, na escola
selecionada pelo estagiário, que deve transcorrer sob a observação e orientação do professor de
estágio.
Diante do exposto, o presente artigo assume como objetivo geral: discutir a experiência
vivenciada no estágio supervisionado do ensino fundamental II, pelos acadêmicos do curso de
licenciatura em Educação Física do IFCE, campus Juazeiro do Norte. Como objetivo específico
têm‐se: refletir sobre a prática de estágio supervisionado em Educação Física, no ensino
fundamental II; perceber se a abordagem critico‐superadora pode contribuir para construção de
sujeitos críticos e conscientes da realidade social; compreender como o estágio supervisionado
pode contribuir para a formação pedagógica do acadêmico.
Este trabalho ganha relevância social porpossibilitar o conhecimento sobre as
contribuições e as vivências realizadas no espaço escolar, na busca de elucidar como essas são
capazes de empreender o crescimento profissional do acadêmico em seu futuro lócus de
trabalho, a escola.
REFERÊNCIAL TEÓRICO
Com inspiração no materialismo histórico‐ dialético, de Karl Marx, a abordagem critico –
superadora trabalha temas da cultura corporal tais como: “jogos, ginástica, lutas, acrobacias,
mímica, esporte e outros" (Coletivo de Autores, 1992, p. 18). Sendo essa expressão corporal
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fonte de conhecimento, deve ser trabalhado em sua totalidade, como algo dinâmico e carente de
transformação, de forma que o aluno possa compreender a realidade.
Segundo o coletivo de autores (1992), a Educação Física busca na abordagem critico –
superadora uma reflexão sobre a cultura corporal que desenvolva uma reflexão pedagógica dos
valores de solidariedade e cooperação, no detrimento do individualismo e das disputas.
Enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos e afirmando a emancipação da dominação
do homem pelo homem.
Dessa forma o conhecimento é tratado metodologicamente de maneira a favorecer a
compreensão dos “princípios da lógica dialítica materialista: totalidade, movimento, mudança
qualitativa e contradição”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p 28). Esse conhecimento é organizado
de maneira que o aluno possa compreender que ele é provisório, produzido historicamente e
amplia o pensamento do aluno através dos ciclos de ensino.
A metodologia crítico – superadora propõem forte critica social que visa à formação de
sujeitos critico, autônomos e conscientes de sua condição história, se tornando sujeitos que
constroem e transformem sua realidade. Propondo que engajados pela cultura corporal possam
através do questionamento responder aos interesses da classe dominante e emancipar as classes
oprimidas. (PEREIRA, 2009).
A avaliação da abordagem critico–superadora supera as práticas mecânicas– burocráticas
tais como: aplicar testes, selecionar alunos, dar nota e detectar talentos. Essa abordagem busca
através das práticas produtivas – recreativas e reiterativistas a identificação de conflitos no
processo ensino‐aprendizagem, bem como a superação dos mesmos, através do esforço crítico e
criativo dos alunos junto com as orientações do professor (COLETIVO DE AUTORES, 1992 p 74).
A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA IDENTIDADE PEDAGÓGICA DO
ACADÊMICO
Segundo Januário (2008), o Estágio Supervisionado proporciona ao acadêmico o primeiro
contato com a escola, comunidade e colegas de profissão sendo ele desenvolvido na segunda
metade do curso de licenciatura; com uma carga horário de 400 horas (Resoluções CNE/CP
1/2002 e 2/2002). Garantindo que o acadêmico possa vivenciar a pratica de sua profissão.
O estágio oportuniza ao acadêmico a aprendizagem da profissão e construção da
identidade pedagógica do estagiário, possibilita uma visão da realidade de ser professor e dos
alunos que freqüentam a escola, além do conhecimento da estrutura física e material e etc.
Garantindo uma reflexão real da profissão através da observação e reflexão de sua prática,
consolidando sua escolha profissional, (PELOZO, 2007).
O estágio proporciona ao acadêmico um constante ressignificado, que é construído
constantemente durante sua formação acadêmica, a luz da reflexão pedagógica. Pois ao praticar
sua profissão transforma e constrói sua identidade profissional (PELOZO, 2007).
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se caracteriza por ser do tipo Relato de Experiência com aspectos descritivos
observacionais assistemáticos, onde o instrumento utilizado foi o diário de campo, durante a
prática da disciplina de Estagio Supervisionado II.
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O diário de campo teve como enfoque a descrição de todas as aulas observadas e
ministradas pela estagiária durante o Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental II.
A construção teórica para a prática curricular foi iniciada com a apresentação do
programa da disciplina de Estágio Supervisionado II (100h); com o cronograma da mesma.
O livro Metodologia do Ensino de Educação Física iniciou a fundamentação teórica à
disciplina. Sendo o mesmo utilizado para entendimento da abordagem Crítico‐ Superadora
utilizada no Estágio Supervisiona II.
A escola de E.F. M Antônio Conserva Feitosa, que se localiza no município de Juazeiro do
Norte – CE foi selecionada pela acadêmica para realização do estágio. Os planejamentos dos
planos de aulas foram iniciados em sala de aula e orientados pela professara da disciplina,
ocorrendo sua continuação em horários extra às aulas.
O nível de ensino trabalhado foi o Ensino Fundamental II, iniciado no dia 05/02/2014 a
02/04/2014 totalizando 40 horas aulas ministradas. Onde os temas trabalhados foram
embasados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) da Educação Física do Ensino
Fundamental e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação Física no âmbito escolar é entendida como disciplina do ensino Fundamental.
Tendo como objetivo de sua prática, promover o desenvolvimento do aluno em todos seus
aspectos, tanto cognitivo, motor, social e afetivo. (PCN’S, 1997).
O aluno no ensino Fundamental deve começar a compreender, o significado da
cidadania, sendo o mesmo conscientizado do seu papel social e político, tendo do se um ser
capaz de responder de forma crítica e construtiva as diferentes situações sociais no qual estão
inseridos. (BRASIL, 1998).
Com esse entendimento acerca do perfil do aluno de ensino Fundamental, a estagiária
desenvolveu em sala de aula a abordagem crítico‐superadora, que apóia uma forte crítica social.
Desenvolvendo sujeitos críticos, autônomos e conscientes de sua participação, na construção da
sua história. (MADLENER; PEREIRA NETTO, 2009).
A intervenção em sala de aula foi proveitosa, pois apesar do pouco tempo a estagiária pode
desenvolver seu trabalho e ganhar mais experiência para sua carreira profissional. Sendo de
grande ensinamento para estagiária, a colocando de frente com a realidade da profissão. A
escola selecionada pela acadêmica possuía como estrutura, uma quadra esportiva grande e
arejada, entretanto a escola dispunha de pouco material pedagógico para as aulas de Educação
Física.
Antes da intervenção a estagiária apresentou a abordagem que iria trabalhar ao professor,
em seguida colocou em prática junto aos alunos, que tiveram uma boa aceitação da abordagem,
pois os alunos eram bem críticos desenvolvendo as atividades de forma produtiva e se colocando
a todo tempo que eram questionados. As séries trabalhadas pela estagiária foram 6°, 7°, 8° e 9°
anos do ensino Fundamental II, os alunos desse nível de ensino apresentavam uma média de
idade entre 12 a 16 anos. Através de aulas teóricas e expositivas (demonstração, verbalização e
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exemplificação de cada conteúdo) e prática através de atividades lúdicas para ensino dos
fundamentos esportivos.
As aulas seguiram uma seqüência pedagógica da seguinte maneira primeiro momento da aula
apresentação da estagiaria assim como dos alunos, passando essa fase de apresentação, a
estagiária começava a aula com uma revisão do conteúdo da aula passada. O segundo momento
constou da execução das atividades propostas, essa parte da aula algumas vezes exigiu da
estagiária um jogo de cintura para que todos ou a maioria da sala participassem das atividades. O
terceiro e último momento, constituiu da volta à calma e reflexão sobre as atividades
desenvolvidas por eles.
A estagiária utilizou os seguintes conteúdos voleibol, basquetebol e atletismo, entre vários
jogos desportivos. Esses conteúdos foram bem aceitos pelos alunos, que participarão ativamente
de todas as atividades propostas pela estagiária. Durante as aulas os alunos era constantemente
estimulados ao questionamento acerca do esporte e seu papel na sociedade, além do respeito
com o outro na pratica esportiva.
Esses questionamentos abriram grande discussão em meio aos alunos que se coloca vão a
todo o momento, aponta vão a importância do esporte para a formação do jovem, dos benefícios
da prática do esporte para saúde, além do sentimento de satisfação pessoal que a prática
esportiva traz ao praticante.
Apesar de ser pouco tempo a metodologia na perspectiva crítico‐superadora, foi bem
aceita pelos, no início os alunos era tímidos ao se colocarem, mais com o passar das aulas e o
melhor entrosamento com as turmas, foram cada fez se soltando e participando mais
intensamente.
A dificuldade inicial foi preparar as atividades e esquematizá‐las em planos de aula. Pois foi
proposto pela professora regente de sala um novo modelo de plano, também enquadrar as aulas
na abordagem crítico‐superadora de forma que pudesse incentivar os alunos ao questionamento
e também alcançar os objetivos da mesma, assim como enquadrar uma Educação Física para
além do conteúdo do futsal, que os alunos denominam de “racha”.
Os pontos positivos do estágio foram à oportunidade de intervenção de um novo nível de
ensino e conhecimento de uma nova abordagem. Além da experiência profissional adquirida.
Como ponto negativo, pode ser citada a ausência de supervisão dos professores do IFCE no
campo de estágio.
A avaliação das aulas não destacou as qualidades físicas, mas enfatizou o aspecto atitudinal do
aluno, além do seu desempenho durante as aulas, no fazer coletivo, respeito às regras na busca
da transformação social do sujeito, sem desprezar o aspecto afetivo. Sempre incentivando a
execução correta dos fundamentos esportivos.
CONCLUSÃO
O estágio supervisionado é proveitoso no que concerne como preparação para o campo
de trabalho, possibilitando a vivência dos subsídios teóricos e práticos adquiridos pela acadêmica
em sua formação, despertando uma visão mais concreta da realidade docente e da importância
que o mesmo exerce sobre a vida dos alunos.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Somente através da prática que o acadêmico será capaz de conhecer a profissão e
desenvolver sua metodologia de ensino, através do reconhecimento da turma e melhor
enquadramento do seu planejamento de intervenção de classe.
Para um bom desempenho no estágio supervisionado, algumas disciplinas como
Currículos e Programas em Educação Física e PCCI foram de suma importância para que agora na
disciplina de estágio Supervisionado II, a estagiária tivesse mais segurança em sua prática, sendo
os conteúdos aprendidos anteriormente colocados em práticas durante o estágio supervisionado.
A abordagem pedagógica imposta na disciplina apresentou efeitos excelentes durante a
prática, pois além de contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, através dos jogos,
esportes, ginásticas, lutas etc. Percebeu‐se que podemos contribuir para o aprendizado dos
alunos e ao mesmo tempo incentivar o senso critico dos mesmos, formando assim cidadãos
conscientes de sua atuação social. Enfim, o trabalho que foi desenvolvido na escola pela
estagiária teve reconhecimento por toda escola, principalmente pelos alunos das turmas
trabalhadas.
REFRÊNCIAS
1. AZEVEDO, Edson; SHIGUNOV, Viktor. Reflexões sobre as Abordagens Pedagógicas em
Educação Física. Disponível em: <http://kinein.sites.ufsc.br/edit01/artigo2.pdf>. Acesso
em: 4 de abril de 2014, às 14h32min.
2. BRASIL. Conselho nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução CNE/CP02/2002.
Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de
formação de professores da Educação Básica em nível superior. Brasília: 2002. Disponível
em:< http://portal.mec.gov.br/cne>; acesso em: 15 jul. 2008.
3. BRASIL.
Lei
n°
11.788.
De
25
de
setembrode
2008.
Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007‐2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso
em 2de abril de 2014 às 13h14min.
4. BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1998. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf. Acesso em: 22 de outubro de 2014
às 16h54min.
5. COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. 2. Ed. Cortez, 1992.
4‐ 68 p.
6. FREITAS, Maria Cristina; RINALDI, Ieda. ABORDAGEM CRÍTICO‐SUPERADORA: APORTES
PARA O TRATO COM A GINÁSTICA GERAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. Disponível
em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2148‐8.pdf>. Acesso
em: 4 de Abril de 2014 às 14h43min
7. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. EGA. 1996.
8. IORA, Jacob; SOUZA, Maristela. PROPOSTAS CRÍTICO‐SUPERADORA E CRITICO‐
EMANCIPATÓRIA EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REALIDADE E POSSIBILIDADE.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Encontrado
em:
<http://www.5ebem.ufsc.br/trabalhos/eixo_01/e01b_t005.pdf>.
Acessado em 5 de abril de 2014 às 15h13min.
9. MADLENER, Francis; PEREIRA NETTO, Nilo. EXPERIÊNCIA CRÍTICO‐SUPERADORA: UM
RELATO ACERCA DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
DA
REDE
ESTADUALDO
PARANÁ.Disponível
em:<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2910_1605.pdf>.
Acesso em 5 de Abril de 2014 às 13h12min.
10. PELOZO, Rita. Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado enquanto mediação entre
ensino,
pesquisa
e
extensão.
Disponível
em:
<http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/J3yAMQWorvNVHM6_2
013‐6‐28‐15‐23‐42.pdf>. Acesso em: 7 de Abril de 2014 às 15h23min.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: UMA LEITURA À LUZ DAS TEORIAS CLÁSSICAS DE ÉMILE DURKHEIM E
KARL MARX
W.P. Araújo (*)¹ ; E. S. Nascimento (**)2
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) ‐ Campus Januária; email:
wanderson.araujo@ifnmg.edu.br , 2Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) ‐ Campus Januária; e‐
mail: eduardo.nascimento@ifnmg.edu.br
1

(*) Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
(**) Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

RESUMO
O presente artigo tem como escopo realizar uma breve
análise sobre as principais ideias dos teóricos clássicos,
Émile Durkheim (1858 ‐1917) e Karl Marx (1818‐1883)
em relação à educação e sociedade, bem como verificar
as influência dessas teorias na concepção de educação e
sociedade. A estrutura deste trabalho propõe‐se
primeiramente examinar o conceito de Estado na
perspectiva funcionalista e marxista, tendo em vista o
papel que o Estado vem se constituindo por meio das
políticas educacionais, em face da realidade política,

econômica e social. Sob esse enfoque, evidenciamos os
pontos e contrapontos advindos das teorias clássicas
que os autores defendem. Pretendemos evidenciar
nesse estudo, de que forma a teoria durkheiminiana
está presente no modelo educacional. E ao mesmo
tempo apresentar as ideias marxistas apontadas como
alternativas para a transformação social.

PALAVRAS‐CHAVE: sociedade, educação, Marx, Marx, Durkheim.

SOCIETY AND EDUCATION: A SURVEY TO LIGHT OF EMILE DURKHEIM AND KARL MARX'S
CLASSICAL THEORIES
ABSTRACT
This article has as a scope to perform a brief
analysis about the classical theorists' main ideas: Émile
Durkheim (1858 ‐1917) e Karl Marx (1818‐1883). It is
related to education and society as well as to verify
influences of these theories in the conception of society
and education. First, this work structure has as a
purpose to examine the concept of State in the
functionalist and marxista perspective, considering the
role that the State has been constituted by the

educational policies in the face of political, economic
and social reality. Under this approach, we highlight the
points and counterpoints which arise from classical
theories that the authors advocate. We intend to
demonstrate in this study how Durkheim’s theory has
been presented in the educational model. And at the
same time, it has as a goal to present Marxist ideas
mentioned as alternatives to social transformation.

KEY‐WORDS: society, education, Marx, Durkheim.
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INTRODUÇÃO
O presente texto tem como escopo realizar uma breve análise sobre as principais ideias
dos teóricos clássicos, Émile Durkheim (1858 ‐1917) e Karl Marx (1818‐1883) em relação à
educação e sociedade. O objetivo deste estudo é analisar a influência dessas teorias na
concepção de educação e sociedade. Tem como método a pesquisa bibliográfica a partir das
seguintes teorizações: Lessa e Tonet (2011), Marx (2001, 2010), Durkheim (2010), entre outros.
Analisaremos o conceito de Estado na perspectiva funcionalista e marxista, tendo em vista
o papel que o Estado vem constituindo em face da realidade política, econômica e social. Sob
esse enfoque, evidenciamos os pontos e contrapontos advindos das teorias clássicas que os
autores defendem. Esse trabalho tem como resultado uma reflexão crítica sobre a forma que a
teoria durkheiminiana está presente no modelo educacional. Em contraponto, mostraremos as
concepções marxistas apontadas como alternativas para a transformação social, tendo em vista
as considerações sobre o campo educacional, refletidas por estudos marxistas nesta corrente.
CONCEPÇÃO DE ESTADO: FUNCIONALISMO E HISTÓRICO‐CRÍTICA
O funcionalismo teve como fundador o pensador francês Émile Durkheim (1858 ‐1917),
considerado um dos pais da Sociologia moderna. Durkheim via com otimismo as mudanças que
sofriam a sociedade européia do século XIX. Apontava como fatores causadores das crises sociais
os aspectos morais e não os econômicos.
Ao teorizar sobre a relação entre e Estado e os indivíduos, Durhkeim descreve as
diferenças históricas que foram emergindo nessa relação. Os indivíduos cada vez mais adquirem
direitos para desenvolverem livremente sua natureza, sendo assim, o indivíduo é produto do
Estado, já que este teria como principal atividade a libertação do indivíduo. Portanto, quanto
mais forte o Estado, mais fortes seriam os direitos individuais. O papel do Estado não seria
somente o de garantir os direitos individuais, mas também de organizá‐los e torná‐los realidade.
O Estado, na visão de Durkheim, é a instituição da disciplina moral que vai orientar a
conduta do homem. Para isto, deveria ocupar‐se com a regulação moral das sociedades
industriais, com a anomia e com os conflitos de sua época, de forma a resolvê‐los
civilizadamente. Na verdade, o que conduz a sociedade são as regras de condutas sancionadas (a
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moral). Para Durkheim, a modernidade se caracterizava pela divisão do trabalho. Os processos
de evolução social seriam as “sociedades regidas pela solidariedade Mecânica (Sociedade
Tradicional) e solidariedade Orgânica (sociedade moderna), ambas são diferentes estratégias de
integração dos indivíduos nos grupos ou em mais instituições sociais.
Nas sociedades regidas pela solidariedade mecânica, típica de sociedades
tradicionais, os indivíduos diferem um pouco entre si, (há uma forte consciência coletiva que os
leva a compartilhar os mesmos valores, normas e crenças, e a regulação da moral se dá através
da coerção oriunda do direito repressivo. Nas sociedades regidas pela solidariedade orgânica,
típica das sociedades modernas, que tem por base a divisão do trabalho, o consenso resulta da
diferenciação. O indivíduo tem um papel central, cada um exerce uma função e assim contribui
para a coesão do todo. Para curar as disfunções sociais, seria necessário um remédio, que
segundo a teoria funcionalista representava algumas reformas. A teoria funcionalista
interessava, principalmente, à burguesia.
O Estado, segundo as teorias liberais, se originou do pacto social onde os indivíduos
recorriam ao Estado, pela necessidade da proteção e sobrevivência coletiva (SOUSA, 2007). A
perspectiva teórica defendida por Karl Marx (1818‐1883), diferente tanto do liberalismo, como
do funcionalismo, aponta que o Estado é constituído pelo modo de produção capitalista, quem
tem como fim validar a exploração do trabalhador para manter os interesses da classe
dominante, que podem ser resumidos em obtenção e manutenção do lucro e da propriedade
privada.
Na sociedade capitalista, assinala Marx, é sempre “a luta de todos contra todos”, devido a
sua essência antagônica. O capital impõe e determina a forma das relações e desenvolvimento
sociais, com a finalidade única de mover a reprodução social dos indivíduos e da totalidade social
esteja a serviço exclusivamente dos interesses individuais da burguesia. Nessa direção o Estado,
que surgiu como instituição de defesa dos interesses burgueses, desempenha um papel
regulador voltado para manutenção e fortalecimento do capitalismo. É ilusão pensar em
coletividade, igualdade e cidadania proclamada pelo Estado.
Segundo Lessa e Tonet (2011, p. 83) a
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essência da sociedade capitalista faz com que a vida cotidiana seja marcada pela
disputa, e não pela cooperação, entre os indivíduos. E, para que essa disputa não
degenere em uma guerra civil, o que significaria desorganizar a produção e
interromper a acumulação capitalista, é necessário que ela seja organizada de
forma aceitável à reprodução capitalista.

É ilusão pensar que os princípios proclamados pelo Estado Democrático de Direitos são
verdadeiros, o seu papel nessa dimensão social, é a organização dessa disputa, em favor da
reprodução do capital. Para os autores em conformidade com Marx e Lukács, o Estado capitalista
sempre foi um instrumento especial de repressão a serviço da classe dominante, mantém e
reproduz a desigualdade social e proclama a igualdade política e jurídica entre os indivíduos.
Para a ordem política burguesa, o capitalista e o operário são absolutamente iguais. Na
verdade o capitalista é mais poderoso do que o operário, a igualdade política afirmada pela
democracia significa, a máxima liberdade para o capital explorar a força de trabalho. Nessa ótica
a lei não garante a igualdade entre os homens, mas sim a reprodução das desigualdades sociais,
“[...] Onde todos são politicamente iguais, mas socialmente divididos entre burgueses e
proletários, a igualdade política e jurídica nada mais é do que a afirmação social, real, das
desigualdades sociais”. (LESSA & TONET, 2011, p. 84)
Segundo Lessa e Tonet, o Estado capitalista em sua expressão mais acabada, representa
um instrumento de repressão a serviço das classes dominantes. Além de reproduzir a
desigualdade social afirmando a igualdade política, ele reproduz e fortalece a desigualdade entre
o burguês e o operário, também, pela ilusão de que, ao votar e eleger os seus representantes
políticos, o povo estaria dirigindo o país. Para tanto, o Estado burguês, em sua essência
representa o comitê executivo da burguesia na manutenção da ordem capitalista.
Conforme Sousa (2007), o Estado não é neutro e nem existe para atender todas as classes
sociais, mas para atender as necessidades das camadas dominantes da sociedade, as quais detêm
o capital e os meios de produção. Para esse autor, no plano do Estado estão localizadas
instâncias diversas da organização social.
Segundo Mendes (2013, p.20), “o Estado cumpre um importante papel [...], por
intermédio de políticas públicas, a manutenção do processo de produção capitalista por meio da
manutenção da ordem social”. Em ultima análise, as políticas públicas são instrumentos do
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Estado que aparecem como meios de equalização social, ao mesmo tempo, que operam para a
manutenção da ordem social e impede a luta de classes. Marx ao criticar esse Estado, defendia a
necessidade de superá‐lo. Dessa forma, seria necessária outra forma de sociedade, que deveria
ser construída pela classe trabalhadora. Nessa perspectiva, na sociedade não haveria a figura do
Estado burguês; não haveria diferença de classes.

SOCIEDADE E EDUCAÇÃO EM DUERKHEIM
Historicamente a forma que os sistemas de educação se formaram e desenvolveram
estiveram e ainda mantém uma natureza de diversas ordens, podemos verificar a influência da
religião, dos princípios da educação romana, grega, da organização da política, do estado da
indústria, dos modos de produção etc. Compreender o processo de desenvolvimento
educacional, digo do sistema formal, requer uma compreensão do contexto histórico dos quais
objetivaram a cristalização desse artefato social, cultura e político. Para Durkheim, para constituir
a noção preliminar da educação e determinar a coisa que assim denominamos, a observação
histórica surge como indispensável.
Segundo Durkheim (2010), para definir a educação, é preciso considerar os sistemas
educacionais que existem ou existiram e fixar em suas características. Só assim chega‐se a uma
definição verdadeira de educação. Para ele, são dois elementos necessários para tal
compreensão: “[...] é preciso uma geração de adultos diante de uma geração de jovens e uma
ação exercida sobre estes por aqueles. Resta definir a natureza dessa ação. [...] Não existe, por
assim dizer, sociedade onde o sistema de educação não apresente um duplo aspecto: ele é a
tempo único e múltiplo” (DURKHEIM, 2010, p. 32).
Na concepção do autor, a sociedade é anterior ao indivíduo, a ele cabe adequar a um
conjunto de instituições, ideias morais, normas e condutas socialmente determinadas que
padroniza e regula as relações sociais. É essa sociedade que determina o modelo padrão (valores,
dogmas, instituições etc.). Durkheim afirma que “[...] a sociedade prevalece, impõe seus modos
de ser e pensar sobre o indivíduo. É uma realidade superior e mais poderosa que o indivíduo”.
Nessa ótica, a educação ganha uma compreensão de objeto, como algo exterior aos indivíduos,

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

tradicionalmente constituída, que não é passível de mudanças segundo a vontade do indivíduo
isoladamente.
Para Durkheim, os conteúdos da educação são independentes das vontades individuais,
são as normas e os valores desenvolvidos por um grupo social em determinados momentos
históricos, que adquirem certa generalidade e com isso uma natureza própria, tornando‐se assim
coisas exteriores aos indivíduos. Aos olhos desse autor:
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não
estão maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na
criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais dela exigidos tanto
pela sociedade política em seu conjunto quanto pelo meio especial ao qual ela
está particularmente destinada (idem, 2010, p.37)

Percebe‐se que cada tipo de sociedade, nessa linha de pensamento, é que determina o
ideal de homem em seus diversos aspectos. Esse ideal é de tal forma, o mesmo para todos os
indivíduos, considerando que em determinados pontos, “ele se diferencia segundo os meios
particulares que toda sociedade compreende em seu seio” (idem, p.35). Tal afirmação nos leva a
crer que de acordo com os grupos sociais (classes), a educação se perpetua de modo histórico, e
que tais diferenças (ricos e pobres) são levadas em consideração no sentido de manter os valores
em cada segmento, sem pensar na equalização ou garantia de condições de modos ou formação
diferente ou transformação, mas de constituir‐se um conjunto de ideias naturalizada.
É possível perceber que a ideia que Durkheim defende, preocupado com a teorização
sobre a coesão social, é de uma estrutura de educação (fator social) conservadora, que preserva
de modo intenso a dualidade da educação. Enuncia em seu discurso a divisão da educação,
categorizando essa como: educação para os ricos e educação para os pobres, destinado aos
primeiros a formação para as careiras liberais e para o segundo as de mão de obra. Para o autor,
a educação é uma socialização metódica da nova geração.
SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA MARXISTA
A educação formal surge com o objetivo explícito de oferecer aos filhos dos trabalhadores
um ensino não intelectual. O não saber intelectual torna‐se imprescindível para a manutenção da
condição de subserviência dos indivíduos da classe pobre aos imperativos dos interesses
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capitalistas, o que Marx (2001, p.138) designa de “vida humana alienada”. Queremos salientar
que, a composição argumentativa advinda das políticas educacionais tem zelado pela
dissimulação conservadora de educação, reforçando o dever do Estado de assumir e de
(re)configurar a preparação para o trabalho alienado, obviamente orientado pelos interesses da
classe dominante.
Segundo Mendes (2013, p.31), “[...] o capitalismo, através de determinadas políticas,
tenciona fornecer ao povo determinados serviços, [...] para que se contentem com um mínimo
para sobreviver”. Com isso, queremos reafirmar que todo discurso em defesa da educação
institucional como meio de transformação social e de outras possibilidades sociais; de liberdade,
por exemplo, não passa de um falseamento ideológico dominante.
Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010), a relevância da ciência e da tecnologia, quando
tomadas como produtoras de valores de uso na tarefa de melhorar as condições de vida e
possibilidade de dilatar o tempo livre ou tempo de efetiva escolha humana, são condições para
produzir e reproduzir as condições humanas, mediante o trabalho, dimensão ontológica.
Podemos inferir com base nos pressupostos de Marx (2013), que o trabalho é um
processo de que participa o homem e a natureza, um processo em que o ser humano com sua
própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Quando
Marx (2013, p. 211) afirma que “[...] uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e
a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior
arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá‐la em
realidade”. Ele está nos mostrando que o homem é diferente do animal em relação a sua
capacidade de transformar a natureza externa, modificando‐a por meio de sua capacidade
projetiva. Esta ação é denominada de trabalho.
Nesse sentido, o homem não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele
imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei
determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. É por meio do
trabalho que o homem impulsiona, regula, cria e recria, não apenas no plano econômico, mas no
âmbito da arte e da cultura, linguagem e símbolos; utiliza‐o como uma de suas forças. É por meio
do trabalho que as condições humanas se materializam em intercâmbio com a natureza. Isso
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pressupõe, também, que é a partir do trabalho, elemento fundante e essência do
desenvolvimento do ser social, que o homem produz o novo e, consequentemente, impulsiona a
humanidade cada vez mais a situações complexas.
A essência da sociedade capitalista é acumular capital, assim, o modo de produção
capitalista tem sobre a humanidade um período, denominado por Lessa e Tonet (2011, p. 65), de
desenvolvimento das forças produtivas inédito em toda a história. Isso significa “[...] a
intensificação da capacidade dos homens produzirem, também, desumanidades em escala
ampliada. Crescentes riquezas e misérias, desenvolvimento cada vez maior das capacidades
humanas e ao mesmo tempo de desumanidades [...]”. É uma característica composta de dois
pólos indissociáveis do desenvolvimento no modo de produção capitalista.
Portanto, é explícita as suas contradições e formas de desenvolvimento, as relações
sociais, são, antes de tudo, o enriquecimento pessoal. A luta pelo enriquecimento se traduz nas
palavras de Lessa e Tonet (2011): “todos são inimigos de todos”. Não há nenhuma preocupação
com o coletivo, aliás, a coletividade é apenas um instrumento de enriquecimento individual
privado. Todo discurso, no sentido de humanizar os efeitos do capitalismo, é ilusório e falso.
O trabalho, a ciência e a tecnologia, sob a égide do capitalismo, deixam de ser
centralidade como produtores de valores, e passam a ser produtores de valores de trocas e
geradores de lucro ou de capital. “O trabalho [...] se reduz à mercadoria força de trabalho e tende
a se confundir com emprego. O capital detém como propriedade privada, de forma crescente, os
meios e os instrumentos de produção” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010, p. 63). Com isso,
tudo se torna rentável ao acúmulo de capital, a classe trabalhadora detém apenas a força de
trabalho para vender. Nessa lógica, a educação se torna alvo importante no plano ideológico,
mediante as noções de capital humano, sociedade do conhecimento e pedagogia das
competências para a empregabilidade, o que representa um contexto irônico e falsificado, pois o
real interesse da classe dominante é manter a exploração.
Para Marx, o trabalho na sociedade capitalista transforma‐se em mercadoria, sofre brutal
perversão, perdendo o seu caráter emancipador e passando a aprisionar o homem. Nessa
transgressão percebe‐se, ainda, a divisão entre trabalho abstrato e trabalho concreto. O primeiro
aliena, cria valor do capital e torna o homem assalariado; o segundo supre as necessidades vitais
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do homem, realiza a mediação desses com a natureza. Na sociedade capitalista, a força de
trabalho torna‐se uma mercadoria, a finalidade é criar novas mercadorias e valorizar o capital.
Converte‐se em meio e não primeira necessidade de realização humana. O que é posto como
uma contradição. Nesse sentido, Mészáros (2012, p. 19) nos adverte que
O sistema do capital se articula numa rede de contradições que só se consegue
administrar medianamente, ainda assim durante curto intervalo, mas que não se
consegue superar definitivamente. Na raiz de todas elas encontramos o
antagonismo inconciliável entre capital e trabalho, assumindo sempre e
necessariamente a forma de subordinação estrutural e hierárquica do trabalho
ao capital, não importando o grau de elaboração e mistificação das tentativas de
camuflá‐la.

Fica claro que no sistema capitalista nenhuma estrutura escapa das contradições
originárias do capital. Podemos verificar, nos discursos políticos oficiais da atualidade, que as
tendências não só atendem a esse pressuposto, mas engendram em suas bases a subordinação
estrutural e hierárquica da profissionalização ao capital. Hoje, essa intencionalidade não fica mais
camuflada, ela está explícita e cada vez mais é reforçada no intuito de reafirmar o seu papel.
A educação institucionalizada nesse contexto é um processo de interiorização das
condições de legitimidade do sistema que explora o trabalho como mercadoria, para induzi‐lo à
sua aceitação passiva e acrítica. Nessa dinâmica, a educação e o trabalho se subordinam ao
capital, a partir de suas determinações gerais, que em última análise influenciam os modos de
formação, seja na forma “internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e
aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e
implacavelmente imposta (MÉSZÁROS, 2008).

CONSIDERAÇÕES
Para Durkheim (2010) a educação tem como função adaptar a criança ao meio social onde
está destinada a viver. Nessa operação, é impossível que a sociedade desinteresse de tal função.
A educação deve preparar os indivíduos em harmonia com o meio onde vive. Nessa perspectiva,
o Estado tem a educação como função essencialmente social e nela atua segundo interesse
público e de controle social.
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Então, podemos dizer que a educação, na visão de Durkheim, tem como função
primordial, a reprodução do sistema social. No pensamento do funcionalista, a educação
representa um instrumento de mera transmissão de conhecimentos de caráter a‐histórico, tem
como função manter o equilíbrio social e preservação da ordem. A educação na perspectiva de
Durkheim serve para mostrar ao homem que sua individualidade só é realizada plenamente
através dos interesses sociais. A função da educação nesse contexto, está a serviço de interesses
que não são propriamente dos indivíduos, mas do Estado que faz da educação um campo de
formação de sujeitos acríticos e adaptados aos imperativos da ordem vigente da sociedade
moderna.
Em uma posição crítica e contraria a de Durkheim, Marx como a concepção materialista
histórico‐dialética parte do principio de que a existência humana define‐se através do trabalho.
Com isso, a partir do trabalho já se vê a necessidade do ato educativo, como meio de libertação e
emancipação. É importante salientar, que a educação escolar, na sociedade capitalista mantém a
sua forma classista, organizada em uma lógica que visa à manutenção da existência de classe. O
seu papel no sistema capitalista é exclusivamente zelar pela manutenção dessa sociabilidade – do
capital, que em sua essência é contraditória. A escola tem como objetivo formar os sujeitos para
a produção e reprodução do capital. Assim, a escola não consegue proporcionar a transformação
social.
Na linha marxista, a alternativa que atenderia à expectativa da classe trabalhadora, seria a
formação do sujeito na perspectiva omnilateral, através da politecnia, um passo inicial para
derrocada do capital, que em sua essência é devastador. Só assim, a educação desempenharia
um papel importante no sentido da transformação social.
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RESUMO
Pretende‐se nesse artigo expor uma experiência
metodológica de ensino de Geografia, desenvolvida na
Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti, com
turmas do ensino médio, durante o ano de dois mil e
onze (2011). O presente trabalho foi realizado através
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
Docência (PIBID), da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em execução no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN), no curso de Licenciatura em
Geografia. Com o intuito de contribuir na facilitação da
aprendizagem, foram desenvolvidas oficinas temáticas
para a construção de mapas. Fazendo com que os

alunos compreendam da melhor forma possível, como o
espaço territorial do Estado do Rio Grande do Norte está
dividido (em macro e microrregiões), quais as principais
características do relevo, qual o tipo de vegetação que
predomina do Estado, se familiarizar com as técnicas e
símbolos cartográficos, além da familiarização do
conteúdo. Sendo, assim a oficina atendeu os objetivos
esperados, representando o Rio Grande do Norte, de
varias maneiras possíveis. A participação dos alunos foi
um ponto alto da oficina, todos que se envolveram
contribuíram de maneira satisfatória pintando,
desenhando, moldando a maquete e compreendendo os
significados de cada mapa construído.

PALAVRAS‐CHAVE: Mapas, Rio Grande do Norte, Aprendizagem, PIBID.

APPLICATION OF THEMATIC MAPS AS A LEARNING AID IN TEACHING OF GEOGRAPHY: AN
EXPERIENCE REPORT ON STATE SCHOOL FRANCISCO IVO
ABSTRACT
It is intended that article exposing a methodological
experience of teaching Geography, developed at the
State School Professor Ivo Francisco Cavalcanti, high
school classes during the year two thousand and eleven
(2011). This study was conducted by Institutional
Bursary Start Teaching (PIBID), the Coordination of
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES)
running at the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) the
Degree in Geography. In order to help in facilitating
learning, thematic workshops was developed for the
construction of maps. Making students understand the

best way possible, as the sovereign territory of the State
of Rio Grande do Norte is divided (in macro and micro),
which are the main features of the relief, what type of
vegetation that dominates the state, become familiar
with the symbol mapping techniques and, in addition to
familiarity of the content. As well the workshop met the
expected objectives, representing the Rio Grande do
Norte, in many ways possible. The participation of
students was a highlight of the workshop, all those
involved contributed satisfactorily painting, drawing,
molding the model and understanding the meanings of
each map constructed.

KEY‐WORDS: maps, state of rio grande do norte, learning.
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INTRODUÇÃO
O presente relato de experiência foi realizado com apoio do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação Docência (PIBID) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) em execução no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN). O trabalho foi desenvolvido pelos bolsistas licenciandos do subprojeto de
Licenciatura em Geografia, que atuaram na Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti
durante o segundo semestre do ano letivo de 2011 (dois mil e onze) e pretende expor uma
experiência metodológica de ensino de Geografia, por meio de uma oficina, que foi desenvolvida
com turmas do ensino médio.
O PIBID é um programa de concessão de bolsas de iniciação a docência, direcionado a alunos que
estão regularmente matriculados em um curso de licenciatura e tem por principais objetivos:
elevar a qualidade da formação inicial nos cursos de licenciatura; inserir os licenciandos no
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando‐lhes oportunidades de criação
e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes; contribuir para a
articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.
Por décadas, os conteúdos da disciplina de Geografia foram ministrados em sala de aula de
maneira “mecânica”. Os motivos de tal prática são os mais variados possíveis. Atribuía‐se um
valor simplório a disciplina por meio de uma visão limitada de que para aprender Geografia
bastava decorá‐la. No entanto, o que se pode observar é que nas últimas décadas tem se
observado algumas mudanças com relação aos paradigmas do ensinar e aprender.
No século XXI se aspira ensinar pensando na preparação da cidadania, nas competências
indispensáveis ao mercado de trabalho, na formação de um pensamento crítico. Sendo assim, as
tradicionais aulas expositivas com os recursos já conhecidos não atingem mais plenamente o
fazer pedagógico. É necessário conhecer técnicas/ procedimentos metodológicos que relacionem
as experiências do educando com os assuntos discutidos em sala de aula.
Por isso, acredita‐se que é importante compartilhar, por meio desse trabalho, a experiência
vivida na realização de uma oficina geográfica de mapas temáticos. Considerava‐se no momento
da execução de tal técnica, que seria importante sua realização, pois, haveria a construção
coletiva e criativa do conhecimento pelos alunos, além de ser uma forma de dinamizar o
processo de ensino aprendizagem tornando‐o mais significativo e facilitando o procedimento de
formação de educadores.
Isso porque se acredita que principalmente no ensino médio, deva haver uma atenção maior com
relação ao domínio cognitivo dos alunos, tendo em vista que: “O ensino médio constitui a etapa
final do ensino básico. É, portanto, o momento em que devem ser consolidados,
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complementados e aprofundados os conteúdos de aprendizagem que foram desenvolvidos no
ensino fundamental”. (REICHWALD JR. pág. 169).
Como já dito anteriormente, a oficina em questão foi aplicada em uma turma de ensino médio.
Mas, é sabido que ela pode ser realizada em diversos níveis e modalidades de ensino com uma
grande variedade de assuntos, podendo relacionar a ação com a base teórica para a
“consolidação” do saber. Na instituição escolar em questão, a oficina realizada tratava de
construção de mapas temáticos, auxiliando o ensino de geografia, ao participar ativamente da
atividade o aluno torna‐se mais íntimo da linguagem cartográfica garantindo o conhecimento
necessário para ir e vir a qualquer lugar.
Ao construir um mapa temático (aquele feito a partir de temas específicos) o aluno cria base para
o entendimento de mapas mais complexos, com maiores números de elementos, que o auxiliem
na compreensão do espaço habitado, isso porque acredita‐se que o mapa é a representação do
espaço real por meio de códigos, códigos esses que possuem grande importância no
entendimento lógico do espaço. Indo ao encontro do que sugere o MEC por meio das
orientações curriculares (2006): “A Geografia deve propiciar a leitura da paisagem e dos mapas
como metodologia do ensino para que o aluno, numa prática pedagógica, inovadora possa
observar descrever, comparar e analisar os fenômenos observados na realidade desenvolvendo
habilidades intelectuais mais complexas”.
Sendo assim, acredita‐se que o uso diversificado das técnicas de ensino só tem a acrescentar no
processo de ensino aprendizagem do aluno e cabe ao professor selecionar aquelas que melhor se
adaptam a série e turma e fazer o planejamento necessário para que se alcance os resultados
esperados.
1 APROFUNDAMENTO TEÓRICO
Diante das constantes mudanças na sociedade e diante das DEMANDAS (constantes cobranças)
que estas novas mudanças nos impõem enquanto agentes sociais, integrantes e participantes da
sociedade, é que nos esforçarmos na busca de alternativas que nos possibilitem uma tomada de
consciência, e que nos leve a repensar o nosso papel na sociedade, contribuindo para
construirmos uma base sólida que nos permita reconhecer os nossos deveres, assim como
também os nossos direitos enquanto ser social, responsáveis pelas transformações na sociedade.
Com isso, evidencia‐se que uma das formas possíveis de buscar essas transformações está
relacionada ao ambiente escolar, contudo, é sabido que o ambiente escolar, mais precisamente o
processo de ensino e aprendizagem carrega consigo ranços de décadas e imposições que nem
sempre são claramente visíveis aos que participam do processo educacional.
Conscientes de que a temática da educação é motivo de grande repercussão e debate em nossa
sociedade, bem como cientes da necessidade de melhoria na qualidade do processo educacional,
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é que se discuti sobre a necessidade de encontrar alternativas diferenciadas que possam agregar
sentido ao trabalho realizado em sala de aula, auxiliando assim, a transmissão do conhecimento
aos alunos. Na busca de encontrarmos alternativas que atendam a esse propósito, nos
propusemos a utilizar metodologias que fogem ao modo convencional (ou tradicional) de
abordagem dos conteúdos dentro da sala de aula, isso, visando propiciar uma melhor abordagem
do conteúdo, mas sempre com o objetivo principal de alcançar a aprendizagem do aluno. E, se
tratando da disciplina de Geografia, a aprendizagem do aluno em relação ao conteúdo da
disciplina está pautada na compreensão, e, por conseguinte, na interpretação do espaço
geográfico, ou seja, a compreensão de que o homem é o agente social transformador da
natureza, e que cada ação sua leva a uma transformação, que nem sempre é percebida como
passível de intencionalidade. Isso pode ser observado através da afirmação de Lima e Vlach
(2002, p.44).
De uma maneira geral, os manuais didáticos e programas de ensino de Geografia
retratam uma realidade estereotipada, que nada tem a ver com a realidade social e
cultural do povo brasileiro. Os manuais tradicionais não enfatizam a compreensão do
saber geográfico historicamente acumulado, dificultando a visão da Geografia real,
vivenciada no seu cotidiano e tão necessária para melhorar as relações entre o homem e
a natureza.

Isso fica claro através da abordagem fragmentadas dos conteúdos, despojando‐os de sentido e
dificultando a interpretação do fenômeno estudado. Em se tratando da disciplina de Geografia, o
que podemos observar, através da experiência na sala de aula, é que muitos alunos têm uma
percepção errônea em relação a mesma, achando muitas vezes o conteúdo enfadonho,
mostrando‐se desmotivados para com a disciplina. Observa‐se também que a grande maioria dos
alunos, com os quais tivemos contato, não consegue perceber o motivo da existência de tal
disciplina no currículo escolar. É diante destas constatações que observamos a necessidade de se
buscar alternativas que possibilitem ajudar o professor na sua tarefa de mediar o processo de
ensino e aprendizagem, com o objetivo de alcançar melhores resultados com os alunos.
Dentro da perspectiva de buscar melhorar a qualidade do processo educacional, surge a opção
(ou possibilidade) de utilizar metodologias diferenciadas, são várias as possibilidades existentes
dentro do meio pedagógico, porém, isso não significa a necessidade de se utilizar todas as opções
existentes. O trabalho do professor é buscar as possibilidades que melhor se ajustem ao trabalho
com o conteúdo, levando sempre em consideração as possibilidades da estrutura física
disponível, como também o acompanhamento das atividades pelos alunos; isso fica evidente nas
palavras de Vieira (2008, p. 2), quando discorre que,
Para aprofundar o conhecimento e compreender o que nos parece confuso, é que a
reflexão e a busca constante por aprimoramento das aulas se tornam importantes, pois
o processo de ensino e aprendizagem é muitas vezes monótono e repetitivo com teorias
prontas e acabadas. No entanto, esse espaço pode dar lugar ao diálogo e a construção
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do conhecimento em conjunto entre professor e aluno dinamizando e buscando meios
novos de compreender os assuntos serem desenvolvidos.

É com o objetivo de dinamizar as aulas e buscar uma maior interação entre o professor, aluno e o
conteúdo que se propõem hoje acrescentar às aulas técnicas de ensino, não com o objetivo de
mecanizar a aula, mas sim como um elemento a mais que auxilie o encaminhamento da ação de
mediar o processo de ensino e aprendizagem. Ainda a esse respeitoVeiga (1991, p.14) esclarece
que
Uma coisa é obvia: as técnicas de ensino não são naturais ao processo de ensinar, mas
são condições que dão acesso a ele. Portanto, nesse sentido, elas são compreensíveis
como ‘artifícios’ que se interpõem na relação entre o professor e o aluno, submissas à
autoridade e a intencionalidade do primeiro. Assim sendo, as técnicas de ensino não são
algo mecânico que se sobrepõe à relação humana [...].

Dentro das observações feitas acima, o que se pretende evidenciar é a procura por novos meios
que melhor possam auxiliar a tarefa de ensinar, independentemente do nome a ser dado a
idéia/conceito pedagógico. O que realmente interessa é a sua contribuição como parte
integrante de uma mudança no ambiente escolar, que colabore com uma melhor interação entre
o professor e o aluno, assim como também entres os alunos, sendo possível assim atingir o
objetivo principal, que é a aprendizagem.
Na perspectiva de buscar metodologias que possam ajudar o professor a transmitir melhor as
informações pertinentes ao conhecimento da disciplina de Geografia, é que se vem procurando
cada vez mais inserir atividades que se apropriem do uso de mapas, objetivando tornar cada vez
mais constante a apropriação dessa ferramenta para a abordagem dos conteúdos, e com isso
contribuir para aproximar cada vez mais os alunos da linguagem cartográfica, possibilitando‐os
conhecer e aprender uma nova forma de interpretação e de representação do espaço. Conforme
afirma Salvador (2007, p. 54) “[...] o mapa é um instrumento que, por meio da representação de
um espaço, orienta, localiza e informa seus leitores, servindo como um importante meio de se
obter conhecimentos acerca de diversos espaços geográficos”.
São várias as possibilidades ao se trabalhar com os mapas dentro do ambiente escolar, cabe ao
professor, através do seu fazer pedagógico planejar e organizar as melhores possibilidades de uso
dos mapas no processo de ensino dos conteúdos da Geografia, e, uma dessas possibilidades está
relacionada ao uso do método da oficina pedagógica, sempre esclarecendo que a execução dessa
atividade tem que estar interligada ao trabalho prévio do professor com os alunos em relação ao
conteúdo/tema que será destacado no trabalho com a oficina. Sobre oficinas (ARCHELA apud
PANDIM, 2006, p. 50) afirma que:
A oficina é um caminho, ou seja, um processo de desenvolvimento de determinado
conteúdo. Assim, a oficina nada mais é, do que uma forma de desenvolver o conteúdo
procurando usar uma metodologia adequada.
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As oficinas permitem uma interligação de informações, na medida em que o aluno tem a
possibilidade de visualizar a representação espacial que antes ele tinha estudado na teoria. É
possibilidade também através da oficina a confecção, pelos alunos, de Mapas que levem em
consideração diversos tipos de representação do espaço geográfico: climático, político,
vegetação, entre outras possibilidades. Destaca‐se também que o uso dessa atividade propicia
uma interação entre os alunos, fazendo com que se desenvolva a sua capacidade de trabalhar em
grupo, bem como de cada um contribuir com o aprendizado do outro. Pandim (2006, p.29)
explica que:
As noções cartográficas possibilitam ao aluno perceber e criticar sua realidade cotidiana.
Esta tem por extrema importância na educação contemporânea. Contudo é possível por
meio deste trabalho fazer com que os alunos aprendam a se localizar, e, sobretudo que
estes insistam na curiosidade de saber onde se encontram determinados locais e a
dinâmica dos fenômenos, as características físicas, econômicas, sociais e humanas.

Com isso, o que se pretendeu diante das observações feitas anteriormente foi mostrar que
embora o ensino tenha seus entraves e suas dificuldades, há possibilidades passíveis de serem
acrescentadas no trabalho docente que podem contribuir com uma melhoria no processo de
ensino e aprendizagem, desde que o uso dessas metodologias seja feito de uma forma planejada
e consciente, o que se tem observado diante das experiências relatadas é que essas atividades
têm contribuído para a aprendizagem do aluno, bem como para um progresso na maneira de se
pensar o “como ensinar”.

Intencionados em contribuir com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, bem como
buscando alternativas que melhor consigam integrar os alunos; assim como também aprender
diante da prática, foi que nos propusemos a organizar e executar a “Oficina de Confecção de
Mapas Temáticos”, que será, em seguida, detalhada.

2 OFICINA DE MAPAS TEMÁTICOS: relato de experiência
Os parágrafos a seguir mostram cada passo a ser seguido para construção dos mapas temáticos,
o material necessário e os procedimentos que devem ser adotados, além dos conceitos e
conteúdos explorados a partir da realização da oficina. Além disso, foram explicados os principais
assuntos pertinentes a ciência cartográfica.
Objetivo
Fazer com que os alunos compreendam da melhor forma possível como o Estado do Rio Grande
do Norte estão divididos, em macro e microrregiões, quais as principais características do relevo,
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

qual o tipo de vegetação que predomina do Estado, se familiarizar com as técnicas e símbolos
cartográficos, além da familiarização do conteúdo.
Material utilizado
Placa de maderite, uma caixa de tinta guache de 250 ml, pinceis de vários tamanhos, goma de
tapioca, jornal e revistas velhas, lápis grafite, régua, balde de tamanho médio, tesouras sem
ponta e cola branca.
Procedimentos a serem seguidos
Para a construção dos mapas temáticos seguiremos as seguintes etapas:
1º etapa: Com ajuda de tesouras corte em pedaços pequenos os jornais e revistas velhas, em
seguida encha o balde com o papel picado, coloque o máximo possível, em seguida coloque
aproximadamente 250 ml de água, um pouco de cola e goma de tapioca, depois misture tudo até
o papel virar uma massa homogênea (FIGURA 1).

Figura 1 ‐ Criação da massa para construção do mapa
2ͣº etapa: Corte a folha de maderite em duas parte iguais, em seguida trace os moldes do mapa
das Messoregiões do Rio Grande do Norte, com o lápis grafite desenhe o mapa em cima do
madeirite (figura 2).

Figura 2 – Desenhando o mapa
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3ͣº etapa: Espalhe a massa por todo o desenho do mapa, modelando de acordo com o molde,
procure deixar a superfície lisa, depois é só deixa secar entre 3 e 4 dias ao sol (figura – 3).

Figura 3 – Espalhando e moldando a massa
4ͣº etapa: Após o mapa secar, marque as áreas que dividem o mapa, logo depois pinte o mapa,
coloque a legenda e as demais informações necessárias (figura – 4).

Figura 4 – Mapa concluído
A oficina foi realizada com as turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio, na Escola
Estadual Francisco Ivo. Foram criados 5 grupos com 6 alunos cada para confecção de 6 mapas.

CONCLUSÃO
A Oficina Mapas Temáticos, faz parte do PIBID – IFRN junto com a Escola Estadual Francisco Ivo
Cavalcante. Esta atividade tem como objetivo estimular os bolsistas a desenvolverem habilidades
que poderão ser utilizadas em sua futura jornada como professores.
Ao final o aluno deverá compreender as noções básicas de cartografia, compreender seu
significado, seus símbolos e qual sua importância para os dias atuais. À medida que há oficina
avança todos esses conceitos e ideias serão incorporadas por eles.
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Os professores de geografia da escola participaram do projeto, contribuindo na elaboração e na
construção dos mapas, a troca de informações entre bolsistas e professores abriram novas
perspectivas um método que pode ajudar bastante no ensino aprendizado dos alunos.
A oficina possibilitou aos alunos entrar num universo que é pouco utilizado nos dias atuais pelos
professores, onde a interatividade é fator de grande contribuição ao ensino. Sendo, assim a
oficina atendeu os objetivos esperados, representando o Rio Grande do Norte, de varias
maneiras possíveis. A participação dos alunos foi um ponto alto da oficina, todos que se
envolveram contribuíram de maneira satisfatória pintando, desenhando, moldando a maquete e
compreendendo os significados de cada mapa construído.
As atividades desenvolvidas pelo PIBID – IFRN na escola visa contribuir para o desenvolvimento
dos alunos e os bolsistas, procurando quebrar a relação fria que existe entre o ensino de
geografia na sala de aula e o ensino tido como tradicional, realizando uma prática dinâmica e
interativa procurando romper o paradigma do ensino através apenas do giz e quadro.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo conhecer o
trabalho sócio‐educativo na Educação Infantil (CEI) do
(recomenda‐se utilizar o nome completo evitando siglas
no resumo) Dona Marina de Carvalho Miranda em
Araguatins estado do Tocantins. A pesquisa ficou
fundamentada na pesquisa qualitativa realizada
mediante entrevista direta com alguns pais de alunos e
funcionários da unidade. A análise dos dados foi feita
através do conteúdo usando a técnica metodológica
investigativa e bibliográfica. Dentre os resultados
obtidos confirmamos que o CEI tem capacidade para
atender 250 alunos no entanto, a escola trabalha acima
do seu limite por ser a única unidade de ensino que

atente a Educação Infantil no município , podemos
constatar que um dos principais problemas enfrentados
é a sua autonomia financeira pois alem de não está
cadastrado em nenhum programa de incentivo do
governo federal. Conclui‐se portanto para que seja
formada uma educação de qualidade é preciso a união
entre todas as esferas do governo para que ambos
trabalhem juntos e assim, viabilize o acesso à Educação
Infantil.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Infantil, CEI, Sócio‐educativo, Qualidade.

KNOWING THE SOCIO-EDUCATIONAL WORK IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ABSTRACT
This paper aims to present the social and educational
work in Early Childhood Education in the CEI Dona
Marina de Carvalho Miranda, located in Araguatins city,
Tocantins, Brazil. The research was based on qualitative
research conducted through direct interviews with
parents of some students and school staff. Data analysis
was performed through the content using the
investigative and bibliographical methodological
technique. Among the results obtained confirm that the
CEI has the capacity to serve 250 students, but the

school works above their threshold because is the only
school especially designed to Early Childhood Education
in the city, it notes that one of the main problems is
financial autonomy and is not registered in any program
to incentive the federal government. It is concluded so
that quality education is developed it takes the union of
all spheres of government to both work together and
thus makes possible access to Early Childhood
Education.

KEY‐WORDS: Early Childhood Education, Socio –educational, CEI , Quality
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CONHECENDO O TRABALHO SOCIO‐EDUCATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

1 INTRODUÇÃO
A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica e mesmo ainda
não sendo obrigatória, é um direito de toda criança, isso porque através dessa etapa de
educação, a criança passa a descobrir um mundo novo onde envolve profissionais responsáveis
por incentivar o seu desenvolvimento físico, motor, emocionais e sociais. No espaço escolar da
Educação Infantil é essencial priorizar que a criança seja estimulada com prazer e alegria e assim
amadurecer o seu sistema nervoso, os seus sentidos, desenvolver habilidades motoras e sua
capacidade física.
Desse modo, este trabalho tem por objetivo conhecer o trabalho socio‐educativo na
educação infantil no ‐ nome completo antecedendo a sigla sempre que aparecer pela primeira
vez no corpo do texto. A sigla aparecerá neste primeiro momento entre parênteses. CEI Dona
Marina De Carvalho Miranda, em Araguatins‐TO, seus objetivos, metas, programas, a sua
identidade funcional além dos deveres que ela tem para com a sociedade.
Sabe‐se que atualmente a Educação Infantil vem ganhando espaço no cenário de
educação nacional e que políticas educacionais estão sendo levadas mais a sério, pois apesar de
um pouco tardio, descobriu‐se que a Educação Infantil tem um importante papel na formação
estudantil do indivíduo contribuindo assim para elevar os índices de educação do nosso país.
Vale ressaltar que o CEI de Araguatins é uma unidade educacional centrada na formação
da criança em todos os aspectos.
Santos (2003, p.60) define os objetivos principais da educação básica:

Desenvolver o educando e assegurar‐lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania;

Fornecer ao educando meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

Portanto para que esses objetivos sejam alcançados, vale ressaltar que depende da
maneira que o profissional se envolva, dedicando‐se e participando da vida da criança
integralmente no ambiente escolar.
Para tanto a educação infantil no Brasil minutou muitos avanços nos últimos anos, isso
porque é uma meta do Governo Federal atender o máximo possível de crianças e nesse sentindo,
dar sequência com mais qualidade ao ensino fundamental que tem caráter obrigatório.
Esse processo de educação, quando aplicado com qualidade é expressamente
reconhecido no meio social da criança, pois é na escola que ela aprende a conviver com um
número maior de pessoas e ali formar a sua personalidade. Sob essa ótica, com base na
legislação que rege a Educação Infantil, a Secretaria Municipal de Educação, criou a proposta de
ensino aprendizagem da Rede Municipal de Araguatins, onde destaca:
As primeiras experiências de vida são as que marcam mais profundamente a
pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de
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autoconfiança, de cooperação, solidariedade, responsabilidade. As ciências que
se debruçaram sobre a criança nas ultimas décadas, investigam como se
processa o seu desenvolvimento, coincidem em afirmar a importância dos
primeiros anos de vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores. E
tem oferecido grande suporte para a educação formular seus propósitos e
atuação a partir do nascimento.

A legislação vigente assume o caráter educacional, mas não no sentido de ensinar, e sim,
como uma maneira de adequar a criança à escola, à sociedade e à vida, sendo alicerce
determinante para a boa continuidade da sua educação.
Contudo, no que diz respeito à legislação brasileira, muitas foram as conquistas da
Educação Infantil, considerando a criança como dependente de direito na formação intelectual e
ser social no âmbito do processo de ensino e aprendizagem, diante da complexidade da vida pós‐
moderna, a mesma passou a ter a precisão de um espaço das instituições educacionais sem
perder a característica necessária de liberdade e sociabilidade e desenvolvimento nessa faixa
etária.
Por essa ótica, a proposta de Currículo da Educação Infantil precisa atender as
peculiaridades das crianças nessa faixa etária. Para tanto necessita ser entendido como um
conjunto de práticas educativas que busca articular e ampliar os conhecimentos da criança. Com
isso o fundo de financiamento da educação (FUNDEB), torna‐se um importante apoio para este
artifício, visando as competências legais de cada esfera de governo sendo que a Educação Infantil
é da jurisdição da esfera Municipal.
Para o MEC ( Mistério da Educação e Cultura) (inverter, primeiro o nome, depois a sigla
entre parênteses), o Ensino Infantil é uma de suas grandes prioridades, pois sabemos que é nessa
fase que começa a se desenvolver a capacidade de relação com outros, sua silueta (silhueta?) de
convivência e sua identidade, as atitudes de tolerância e respeito ás diversidades.
A creche é considerada importantíssima pelo governo federal para combater
desigualdades e oferecer a todas as crianças do país a oportunidade de se desenvolver, com
acesso à educação de qualidade. “Oferecer creche de qualidade a nossa população,
principalmente à população mais pobre, é o primeiro passo para garantir uma saída permanente
e sustentável da pobreza e dar um futuro ao país”, ( Presidente Dilma Roussef Portal do MEC).
Ainda assim, com todos os pormenores já citados, a educação infantil ainda caminha para
se concretizar como uma ação completa, pois ainda é ultrapassada pela ação do ensino
fundamental, portanto, mesmo com toda a sua importância na vida da criança, torna‐se uma
manobra política que ainda anda em passos lentos para que seja alcançada seu principal objetivo
que é o de: cuidar, zelar e preparar a educação da criança para que ela possa dar continuidade
na sua vida educacional com menos dificuldades.
1.1 Filosofia da Unidade
Recentemente a Educação Infantil vem sofrendo mudanças significativas no seu contexto
e uma das principais é a atual preocupação de incluir o aluno da fase inicial ao alfabetismo,
visando que o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões inicia‐se nessa faixa
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etária. Nessa fase são desenvolvidas suas capacidades de relações, suas identidade, as atitudes
de tolerância e o respeito do cidadão ás diversidades, pois é nela que se principia o acesso ao
conhecimento e ao desenvolvimento social do ser humano.
Seguindo a proposta da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude e Esporte do
Município, tendo como norteamento para a educação infantil as seguintes Leis: LDB 9394/96,
Projeto de Lei 414/2008, Referencial Curricular para Educação Infantil‐(RCNEI), Constituição
Federal, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica‐ FUNDEB, Emenda Constitucional nº 53
aprovada em 19 de dezembro de 2006. Emenda Constitucional nº 59 de 11 de novembro de
2009. Lei nº 11.274 de 11 de Fevereiro de 2006, bem como a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990
do Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA), a proposta adotada pelos responsáveis da
Instituição é fornecer ao aluno um atendimento de qualidade, conforto, segurança além de uma
educação voltada para o seu desenvolvimento intelectual, respeitando suas fases, suas
dificuldades, garantindo‐lhes total integridade física, moral e intelectual, bem como garantir o
respeito mútuo entre pais, alunos e escola.
Para conhecer a identidade acadêmica de cada aluno, a escola procura avaliar o seu ciclo
social fora da sua vida acadêmica, analisando seu convívio familiar, buscando interferir
favoravelmente na vida da criança caso encontre alguma situação que possa identificar maus
tratos e desrespeitos a integridade física e psicológica da mesma. Procuram saber por que certos
alunos faltam à escola, encaminhando os faltosos ao Conselho Tutelar, se for necessário,
seguindo o disposto da CF, art. 206 inciso I e ECA, art. 56 inciso I e II, que trata o seguinte,
respectivamente:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:( CF)
I ‐ igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
(Sugiro separar com um espaço para o leitor visualizar CF e ECA.)
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão
ao Conselho Tutelar os casos de:
I ‐ maus‐tratos envolvendo seus alunos;
II ‐ reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos
escolares; ( ECA)

A garantia dos direitos da criança não se faz somente na instituição de Educação Infantil
ou na família, a participação dos demais serviços públicos, de saúde e de defesa dos direitos, que
por suavez (separar as palavras) tem a finalidade de contribuir para que a sociedade brasileira
consiga fazer com que todos os direitos das crianças sejam de fato respeitados, aprimorando o
seu direito de “ viver, educar e crescer”.
Para Fonseca (2011, p.164):

É fundamental que o educador tenha uma filosofia de vida e de educação e que
seu fazer pedagógico seja coerente com suas crenças e valores; estabeleça um
padrão de interação calcado no respeito mútuo, no afeto, na confiança e na
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iniciativa; defina a natureza de sua intermediação como adulto para ajudar a
criança no processo de construção de sua inteligência e personalidade; seja
estimulador de criatividade e promotor de situações desafiadoras, saiba interagir
com a criança, distinguir as intervenções oportunas das inoportunas e evitar os
extremos da observação passiva e da intervenção excessiva; enfim, que ele saiba
o que são tempo e espaço da educação infantil.

Conforme acredita,(quem acredita?) a Instituição busca interferir na vida do educando
procurando promover‐lhe, autoconfiança, noção de companheirismo, coletividade, respeito e
amizade, fazendo com que o mesmo sinta‐se capaz de impetrar(palavra não se aplica bem nesta
frase) na sociedade gozando de pleno conhecimento aplicado à sua faixa etária.
2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata‐se de uma pesquisa de campo na Unidade(? porque usa a sigla CEI em diversas
partes do texto? Para manter a coerência visualizar e corrigir se necessário.) de Educação Infantil
Dona Marina Pereira de Miranda, onde foram coletados dados referentes ao funcionamento e
manutenção da InstituiçãO.
A pesquisa apresenta uma investigação em relação ao funcionamento da escola de
Educação Infantil, sua importância, seus objetivos, suas principais metas, as principais
dificuldades encontradas na Unidade de Ensino escolhida, a formação do quadro discente bem
como do quadro docente. A pesquisa ficou fundamentada na pesquisa qualitativa realizada
mediante entrevista direta com alguns pais e funcionários da unidade. A análise dos dados foi
feita através do conteúdo usando a técnica metodológica investigativa no intuito de garantir
maior veracidade dos fatos apresentados e bibliográfica, pois busca conhecer e aprofundar os
conhecimentos relacionados no decorrer da pesquisa.
A avaliação feita para a pesquisa teve como instrumento principal entrevistas voltadas
para os diferentes setores da unidade escolar Centro Educacional de Educação Infantil Dona
Marina Miranda– (CEI) situado na Avenida B, Vila Cidinha, localizada na cidade de Araguatins,
estado do Tocantins.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fundação e funcionamento da escola ocorreram em 09 de Julho de 2012, e desde então,
a mesma vem atendendo todo o ensino de educação infantil da cidade. Atualmente a escola
funciona sob(? Com?) as verbas advindas do município que representa financeiramente toda a
estrutura e funcionalidade do centro, portanto, até este momento pertence integralmente à rede
municipal de ensino.
O público atendido por esta Unidade Escolar é em sua grande maioria da zona urbana,
contendo pouco menos de 2% de alunos da zona rural. Hoje a Unidade Escolar conta com 279
alunos regularmente matriculados, funcionando em período integral, tendo início 07h da manhã
e término às 17h, jornada semanal de segunda a sexta‐feira.
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Os alunos atendidos pela Unidade, são em sua maioria pertencentes a famílias de mães
solteiras,(manter esta informação somente se não caracterizar conflito de interesses com as
mães entrevistadas, se elas estiverem de acordo, caso contrário, a supressão se faz necessária,
para evitar estigmas) situação esta que está em pleno crescimento no país, existindo ainda uma
longa fila de espera por vagas, mostrando a realidade atual de carência do município em relação
à Educação Infantil.
O corpo docente é constituído por 58 funcionários no quadro geral, sendo eles efetivados
e comissionados.
Após as entrevistas, seguiu‐se a realização de um diagnostico tendo em vista que a
educação infantil constitui‐se no primeiro nível da educação básica; sua finalidade é o
desenvolvimento integral da criança até 6(seis) anos, em seus aspectos físicos, psicológicos,
intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade, conforme reza o artigo 29
da nova lei; deve ser oferecida em dois níveis nas seguintes instituições: “ I. creches, ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II. Pré‐escolas, para crianças de quatro a
seis anos de idade.
Sob essa ótica é dever do Município priorizar e melhorar as condições de trabalho e
atendimento da criança no âmbito educacional, assim como disponibilizar vagas para atender
toda a demanda que necessita a Educação Infantil da Primeira Fase. Por esta questão a Unidade
Escolar conta com 279 alunos regularmente matriculados, sendo que já está trabalhando com
numero muito acima de sua capacidade.
De Acordo com Libâneo ( 1994, p. 155):
(...) [...] Os princípios de ensino levam em conta a natureza da prática educativa
escolar numa determinada sociedade, as características do processo de
conhecimento, as peculiaridades metodológicas das matérias e suas
manifestações concretas na pratica docente, as relações entre ensino e
desenvolvimento dos alunos, as peculiaridades psicológicas de aprendizagem e
desenvolvimento conforme idades.

Hoje é atendida na Unidade, alunos de zero a cinco anos de idade, dividos (divididos) em
turmas de Maternal I e II, Jardim I e II e Pré‐escola.
A partir da implementação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, a Educação Infantil
passa a ser estruturada em dois seguimentos, sendo: Creche de 0 a 3 anos e Pré‐escola de 4 a 5
anos.
Na fase Maternal I e II, a Escola visa desenvolver a criança psicologicamente,socialmente
(separar as palavras) e fisicamente, através de atividades estímulos orais, respeitando o tempo e
as diferenças individuais de cada um.
Na fase do Jardim I, a criança é incentivada a desenvolver os principais conceitos básicos
de cores, números, espaços, atendendo a sua coordenação viso‐motora, buscando o
desenvolvimento da linguagem e comunicação.
Na fase de Jardim II, a principal preocupação é o desenvolvimento integral da criança
através de uma dimensão que prioriza a linguagem, a comunicação e a ampliação do seu
pensamento dando foco para o inicio de sua alfabetização, respeitando a habilidade de cada
criança.
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A última fase da Educação Infantil é a Pré‐escolar, onde ocorre o desenvolvimento
integral da criança sendo ela capaz de adquirir uma alfabetização onde possa se relacionar com
letras e sons, discriminando e visualizando as famílias silábicas. Essa fase tem um foco também
na questão do raciocínio lógico matemático e a noção das quantidades numéricas e dos cálculos.
Sabendo das necessidades e paradigmas que acompanha a nova realidade da Educação
básica no Brasil, o corpo docente do CEI, adota a política de preparar o aluno para entrar na
segunda fase da educação básica, com mais habilidades e capacidade psicomotora. Sabe‐se que o
aluno que sai de uma unidade de Educação Infantil é bem mais preparado e recebe com mais
facilidade os conteúdos aplicados ao Ensino Fundamental Fase I. (Falta fundamentar essa
informação.)
Os resultados obtidos durante a pesquisa nos permite compreender que o município de
Araguatins possui uma carência de Unidades que atendam a Educação Infantil, isso porque a
única unidade até o momento foi o CEI que foi pesquisado. Para se ter uma noção, a escola
trabalha com 279 crianças e possui uma lista de espera de quase 100% desse número sendo, que
a escola tem capacidade para atender somente 240 alunos.
Um dos principais problemas enfrentados pela Unidade Escolar é a sua autonomia
financeira, isso porque o município lhes garante apenas materiais necessários para o seu
funcionamento, ficando responsável pela movimentação financeira que ocorre na Unidade de
Ensino. De certa forma, atrapalha a organização de eventos promovidos pela escola para
apresentar os trabalhos feitos para a comunidade, pois necessita de comprar objetos que não
estão na lista de investimentos do município e para isso, são obrigados a buscar parcerias com
empresas localizadas na cidade.
Leva‐se, porém em questão que o CEI não está cadastrado em nenhum programa de
investimento do governo Federal, pois é uma Unidade nova e até então estão em fase de
cadastramento feito direto pela prefeitura. E mesmo não participando de nenhum programa
assistencial, funcionam seguindo a legislação vigente hoje no país, trabalhando em cima de cada
uma, visando sempre que o aluno é o principal motivo de estarem ali em funcionamento.
Para tanto, a criança é integralmente respeitada, porque além de estimularem o seu
desenvolvimento, é acrescentado no currículo profissional ganhos importantes tanto na questão
de dar e receber, como na convivência diária com cada um, que lhes oferecem bem estar e um
crescimento profissional e pessoal inigualável.

4 CONCLUSÃO
Conclui‐se portando que para que seja formada uma educação de qualidade, é preciso
uma união entre todas as esferas de governo para que juntas ambos possam viabilizar o acesso à
educação infantil para todas as crianças com idade pré‐escolar, antecedendo assim o seu
desenvolvimento estudantil.
Dessa forma, o CEI de Araguatins, ainda caminha a passos lentos para cadastramento
junto aos programas assistenciais relacionados à educação, mas, essa questão não os impede de
oferecer aos seus alunos um ambiente lúdico com criatividade e segurança, comprometendo‐se
com a Educação Infantil que é a nova visão de educação do país.
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Embora este cenário de mudanças tenha se alterado nesses últimos anos, ainda existe
uma carência de vagas para atender toda a demanda do município e isso faz com que a unidade
em questão trabalhe com uma capacidade superior a que lhe é cabível, ainda levando em
consideração a imensa fila de espera que existe.
A participação da família e o perfil familiar de cada aluno são abordados com carinho
dentro da Unidade de Ensino, isso porque os profissionais devem entender a vida social de cada
criança e particularizar a atenção dada a cada um.
No que se refere ao perfil dos profissionais, todos são aptos a exercer o cargo a que lhe foi
confiado, a única dificuldade encontrada é o pouco investimento que o município faz no que diz
respeito à educação continuada dos professores e mestres envolvidos no processo de ensinar;
aqueles que fazem essa continuidade investem por conta própria em sua formação.
Dessa forma, não é apenas o processo de está dentro de uma sala de aula ou fazer parte
da unidade que faz com que possa se passar uma educação de qualidade aos que precisam, mas
o fato de comprometer‐se com o desempenho, desenvolvimento e crescimento pessoal de cada
um.
Contudo, cabe a cada educador de educação infantil, planejar seu trabalho pedagógico
diariamente tentando assim, proporcionar melhor qualidade de educação ao educando, visando
seu desenvolvimento saudável, buscando formar seres humanos justos e competentes.

5 REFERÊNCIAS

ARAGUATINS. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte. Proposta de
Ensino Aprendizagem da Rede Municipal de Ensino.Araguatins (espaço)‐TO. 2013
BRASIL. LEI nº 8.069/90. Estatuto da Criança e do Adolescente‐ECA. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm> acesso em: 24 de novembro (nov.) de
2013
_______.LEI nº 9394/96‐ LDB‐ Lei de Diretrizes e Bases‐
em:<www.mec.gov.br.> acesso em: 24 de novembro(nov.) de 2013.

Atualizada:

disponível

_______. Constituição da Republica Federativa do Brasil 1988. Disponível
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> acesso em 23 de
novembro(nov.) de 2013.
BOCK, Ana Mercês, FURTADO, Odair. TEIXEIRA, Maria deLourdes. Psicologias:uma (dar os
espaços entre as palavras destacadas) introdução ao estudo de psicologia.9ed. São Paulo:
Saraiva,2005. (referencia não citada no texto ‐ retirar)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

DIAS, José Augusto et al. Educação Escolar Brasileira: estrutura, administração e legislação. 2 ed.
atual e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2011. (referencia não citada no texto ‐ retirar)
DEMO, Pedro. A Nova LBD: ranços e avanços. 23 Ed. Campinas‐ SP. Papirus, 2011. (referencia
não citada no texto ‐ retirar)
FONSECA, João Pedro da. Educação Básica: políticas, legislação e gestão‐ Leituras. Ed. 2004,
Brasil: Cengage Learning, 2004.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 1 ed. São Paulo. Cortez, 1994
SANTOS, Clóvis Roberto dos. Educação Escolar Brasileira: estrutura, administração e legislação.
2 ed. atual e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

AS REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA
EM ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CODÓ‐MA
Samuell Nunes Oliveira (IC)¹; Melina Brunele Moraes do Vale (IC)2; Líliam Teresa Martins Freitas (PQ)3
1
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) ‐ Câmpus Codó;
2
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) –Câmpus Codó ;
3
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – Câmpus Codó.
e‐mail: liliam.freitas@ifma.edu.br

RESUMO
A Lei 10.639/03 torna obrigatório nos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio, oficiai e particulares o
ensino sobre História e Cultura Africana e Afro‐
Brasileira, já que na maioria das vezes é segregada às
datas comemorativas. Esse dispositivo legal é fruto dos
movimentos negros e suas constantes lutas e representa
um combate à discriminação e ao racismo nas escolas.
Na sociedade brasileira, os afrodescendentes são os
principais alvos de discriminação racial e da
desigualdade sócio‐econômica, inclusive educacional. A
pesquisa teve como objetivo analisar os conhecimentos

de História e Cultura africana e Afro‐brasileira
adquiridos pelos alunos de escolas públicas do ensino
fundamental da rede municipal de Codó das séries
iniciais, assim como interpretar os mesmo à luz da
proposta da Lei, da compreensão das relações raciais no
Brasil, e suas influencias na construção de uma
sociedade que valoriza sua diversidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Lei 10.639, História e Cultura africana e Afro‐brasileira, Identidade, Negro, Escola.

REPRESENTATIONS OF STUDENTS ABOUT HISTORY AND AFRICAN CULTURE AND AFRO‐
BRAZILIAN IN PUBLIC SCHOOLS BASIC EDUCATION CODÓ‐MA
ABSTRACT
The Law 10,639 /03 becomes mandatory in elementary
schools and middle, official and private education on the
History and Culture African and African‐Brazilian, since
most of the time is secreted to the holidays. This cool
gadget is the fruit of the black movements and their
constant fighting and represents a combat to
discrimination and racism in schools. In Brazilian society,
African descendants are the main targets of
discrimination racial and inequality socio‐economic

inclusive educational. The research aimed to analyze the
knowledge of history and African Culture the Afro‐
Brazilian procured by students from public schools of
elementary school the municipal Codó of the initial
series, as well as interpret it in the light of the proposal
of the Law, understanding of race relations in Brazil, and
its influences in building a society that values its
diversity.

KEY‐WORDS: Law 10.639, History and African Culture and Afro‐Brazilian, Identity, Black, School.
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AS VISÕES DOS ALUNOS SOBRE HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA EM
ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CODÓ‐MA

INTRODUÇÃO
Este trabalho ora apresentado traz um recorte de uma pesquisa de iniciação científica1
concluída em 2013 sobre a lei federal 10.639, marco legal, político e pedagógico de
reconhecimento e valorização das influências africanas na formação da sociedade brasileira,
assim como do protagonismo da população afro‐brasileira na formação social, política e
econômica do país e que completava dez anos para analisar as influencias nas escolas das series
iniciais do ensino fundamental no município de Codó.
Destacamos a importância do estudo para o Maranhão dado a presença no nosso
estado de um forte legado afro‐descendente, expresso em termos culturais, religiosos e sociais.
Segundo pesquisa do IBGE de 2010, em termos demográficos o estado conta com 74,3% da
população formada por negros. De acordo com dados, nosso estado apresenta 527 comunidades
remanescentes de quilombos distribuídas em 134 municípios, sendo a segunda região brasileira
com maior número de comunidades tituladas. O estado do Maranhão é o terceiro estado com
maior número de negros e a cidade de Codó possui 85% da população negra e uma forte
influência da cultura africana e das religiões‐afro. Neste trabalho, conhecemos mais a realidade
escolar no que tange a aplicação da Lei 10.639/03 e seus reflexos.
ESCOLA E HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO‐BRASILEIRA
Das inúmeras instituições sociais, a escola é uma das que a população brasileira mais
confia. É através dela que a maioria das pessoas tem acesso ao conhecimento sistematizado,
aparentemente, ela é neutra, ou quando não redentora, isto é, desfaz as desigualdades sociais
existentes. Todavia, atrás dessa aparência, a instituição educacional corrobora para a sociedade e
seu status quo, são que vários autores concluem (ALTHUSSER, 1985; BORDIEU E PASSERON,
1

A pesquisa IC PIBIC‐ AF/CNPq e PIIBIC IFMA 2012/201 intitulada “Educação para a diversidade: as
influencias da lei 10.639 nas escolas das series iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Codó”.
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1982). A escola é um espaço em que se centra também a formação da sociedade, onde nela são
encontradas todas as culturas dos povos que formam o Brasil:
A função da escola, concebida como instituição especificamente configurada para
desenvolver o processo de socialização das novas gerações, aparece puramente
conservadora: garantir a reprodução social e cultural como requisito para sobrevivência
mesma da sociedade (GÓMEZ, 1998: 14).

No Brasil, a história e cultura africana na sociedade brasileira não faziam currículo escolar
ou quando estavam presentes eram restritos à escravidão, como se a população africana
começassem a existir nesses períodos e ligados aos estereótipos. Na sociedade brasileira em que
a visão eurocêntrica predomina, os heróis e as principais personalidades são brancos e, nos livros
de literatura infantil os príncipes, princesas e reis são brancos também.
Mesmo desde a colonização, os negros têm desempenhando um importante e relevante
pape na construção do país, é vítima de preconceito e racismo. Neste contexto, a escola não tem
desempenhado um papel que vá de encontro ao que está na sociedade. Pelo contrário, a escola
confirma e da pior forma. Nela os afro‐descendentes não encontram estímulo para se afirmarem
como negros por sê‐los nesse país é sinômino de serem escravos, papeis subalternados, de ser
feio, ou seja, elas sofrem discriminações e preconceitos no seu cotidiano, afetando seu
desenvolvimento social e muitas das vezes também intelectual. Cabe, portanto a escola e seus
agentes da educação trabalhar para que isso venha a diminuir as desigualdades.
[...] O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer
a riqueza apresentada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio
sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõe a
sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver,
vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural.
(PCN, 1997, p. 32)

Nas instituições brasileiras encontramos grandes dilemas, pois muitas vezes encontramos
reações como discriminações ou indiferenças. Para esse combate foi criado a Lei 10.639/03 onde
prevê a implantação nos estabelecientos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
tornando obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro‐Brasileira, onde nos conteúdos
programáticos deve ser incluso o estudo da História e Cultura da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra Brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes a
História do Brasil. Lei aprovada como resultado dos os movimentos realizados para luta e
combate a discriminação e racismo, numa sociedade que afirma que não é racista.
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No Brasil, a discriminação ocorre de forma bem acentuada principalmente por
considerações de esteriótipos, onde os negro por possuirem a cor da pele mais escura, é taxado e
associado à escravidão. Cabe portanto a sociedade e a escola esse arduo combate.
A atuação das educadoras tem importância fundamental, e é urgente que seja municiada
com as concepções da pluralidade e do hibridismo cultural, que devem transversalizar,
verdadeiramente, todos os programas de formação continuada. (ROMÃO, 2005:45)

A escola, por configurar‐se como o mais importante meio de acesso ao conhecimento
sistematizado, tornou‐se uma instituição fundamental no combate ao preconceito e
discriminação. A Lei 10.639/03 vem como uma política pública para reparar uma dívida histórico‐
social da sociedade Brasileira como os povos oriundos da África e seus descendentes, tornando
obrigatório assim a inclusão dos conteúdos pertinentes a História e Cultura Afro no sistema de
ensino Brasileiro.
Nas séries iniciais do ensino fundamental, é de suma importância a pratica desses
conteúdos, pois a partir daí os alunos passaram a ter conhecimentos dos mesmos, onde nessas
séries são formadas a primeiras concepções de mundo, onde abrangem todos os contextos,
cabendo então aos professores e profissionais da educação o interesse e responsabilidade de tal
educação, ministrando os conteúdos e por fim as temáticas pertinentes ao contexto escolar.
A diferença para uma criança não negra está no número de opções em que ela se vê para
elaborar sua identidade. Em todo o leque dessa oferta, podemos encontrá‐las nas mais
diferentes formas, papeis e jeitos, o que compensa uma ou outra desqualificação. O
mesmo não acontece para a criança negra, que encontra imagens poucas dignas para se
reconhecer [...] (LIMA, 2001, p103).

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi orientado com base nos pressupostos das abordagens de caráter
qualitativo. Minayo (2011) defende que produz riqueza de informações, aprofundamento e
maior fidedignidade interpretativa. A pesquisa também fez uso do método dialético e sob esse
prisma concebe o mundo com um conjunto de processo, relações, símbolos e significados da
realidade social.
O trabalho contou com revisão bibliográfica sobre a lei 10.639, a literatura infantil e
escola, contextualizando‐as com questões de ordem política, econômica e social. Na pesquisa a
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de campo, se fez uso da observação, como procedimento investigativo, elemento básico da
pesquisa cientifica (LAKATOS; MARCONI. 2010) e como instrumento de pesquisa, os formulários
aplicados com 142 alunos e alunos cinco(5) escolas da rede municipal de Codó com discentes de
1º ano e 5º ano do ensino fundamental, da educação básica, de abril a outubro de 2013.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 142 alunos e alunas: 67, 6% (96), a maioria, informaram não conhece nenhum
personagem negro da literatura infantil, sendo 32,4% (46) disseram conhecer algum personagem
negro de história infantil. Ou seja, há uma supremacia de personagens brancos, tanto que a
maioria não lembra de nenhum personagem negro.
PERSONAGENS NEGROS DE
HISTÓRIAS INFANTIS
SIM;
32,40%
NÃO;
67,60%

G1: conhecimento dos alunos sobre personagem negro

Dos que responderam conhecer personagens negros na literatura, 80,4% (37) informaram
o Saci Pererê, e 13,1% (6) Negrinho do Pastoreiro, 4, 3% o Jeremias e Patrik 2,2%%. O
personagem mais lembrado o Saci, criação de Monteiro Lobato, apresentado também no sítio do
pica‐pau amarelo que foi transformado em programa de TV. O Jeremias é um personagem de
historinhas de Mauricio de Sousa, da turma da Mônica é bem conhecida. São poucas
representações de personagens afros, não é citado nenhum príncipe ou princesa negro (a), outra
protagonista.
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NEGRINHO
DO
PASTOREIR
O; 13,10%

PERSONAGENS CITADOS
PATRIK;
2,20%

JEREMIAS;
4,30%

G2- personagens negros lembrados pelos Íalunos Ê

Perguntados sobre o que sabiam sobre os africanos, 70,4% (100) não souberam informar,
17, 6% (25) disseram um povo sofrido e humilde, 8,4% (12), uma nação negra, 2, 8% (4) vieram
para trabalho e 0,8(1) cultura rica. Os educandos informaram como veem a África e os Africanos,
onde relataram ser um povo sofrido, humilde e que vivem para trabalhar e não possuem muitos
recursos. Alguns também não souberam informar, sendo que essa falta de conhecimento se deve
a falta de um trabalho pedagógico que contemple a diversidade da sociedade brasileira, inclusive
na historia e cultura africana e afro‐brasileira. O que se constata é a confirmação de um
estereótipo2 sobre a África e de uma visão eurocêntrica e colonizadora sobre o continente
africano em que os africanos são colocados apenas como escravos e as grandes personalidades e
heróis são brancos que faz um diálogo com a literatura infantil em que os negros estão
presentes, mas não são lembrados, pois estão em papeis secundários, o que a autora chama de
Invisibilidade.
As construções dos personagens negros têm implicações na identidade, principalmente
das crianças negras que não se notam nas histórias infantis de reis, rainhas, príncipes, e princesas
e heróis. Os negros no geral estão em personagens que exercem posições subalternas, uma
espécie de escravidão ou escravos, estes últimos referentes ao período colonial escravocrata.
Não há história do negro antes dessa época nas obras infantis, mas “Os primeiros reinos da África
2

“estereótipo é uma espécie de fotografia que a nossa imaginação faz. É uma ideia preconceituosa, uma

suposição, que se cria, de um grupo de pessoas, a partir do comportamento de um ou mais individuo
daquele grupo” (LOPES, p.14, 2007).
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surgiram a mais de cinco mil anos” (LOPES, p.23, 2007). Lima afirma há uma invisibilidade dos
personagens negros, e não ausência, que eles estão presentes, mas em papeis secundários, por
isso a dificuldade que no geral as pessoas têm de lembrar‐se de um personagem negro.

CONHECIMENTO SOBRE OS AFRICANOS

POVO SOFRIDO
E HUMILDE;
17,60%

CULTURA RICA;
0,80%

VIEREM PARA
TRABALHO;
2,80%
NAÇÃO NEGRA;
8,40%

G3- conhecimentos dos discentes sobre os africanos

NÃO SOUBE
INFORMAR;

Quando interrogados se os africanos que foram trazidos para o Brasil foram importantes
na construção da sociedade brasileira,

67,6% (96) dos alunos disseram que sim, e 32,4% (46)

que não. Indiscutivelmente todos os povos que formaram a nação brasileira são importantes, no
geral se hierarquiza essa importância ao se colocar primeiro os brancos, depois os negros e
indígenas, e mesmo assim há alunos que respondem que os africanos não foram fundamentais, o
que evidencia a necessidade da aplicação da lei 10.639 que ainda não se efetivou em uma década
existência de tal dispositivo legal.
IMPORTÂNCIA DOS AFRICANOS NA SOCIEDADE
BRASILEIRA

NÃO; 32,40%

SIM; 67,60%

G4- a importância dos africanos na sociedade brasileira
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Justificaram suas respostam o que disseram sim a questão: Não soube informar 45,8%
(44), 41,6% (40) escravos, e 6, 3% (6) cultura e costumes, 6,3% (6) vieram para o trabalho. A
maioria nem sabe dizer quais as contribuições, e o que responderam associaram a escravidão,
trabalho e cultura. Surgem então à necessidade de se trabalhar esses conteúdos com o intuito
de destruir preconceitos e estereótipos contra a população negra. Nesse contexto, evidencia‐se
mais a necessidade da Lei Federal, pois os povos africanos foram e são importantes para nossa
sociedade, nos trazendo contribuições culturais e históricas, sociais e étnicas, revelando mais
uma vez a possibilidade de um melhor trabalho pedagógico que contemple a diversidades e as
relações raciais, as contribuições dos negros, dos índios, não apenas dos brancos.
CONTRIBUIÇÕES DOS AFRICANOS
VIERAM PARA
TRABALHO; 6,30%

ESCRAVOS;
41,60%
NÃO SOUBE
INFORMAR;
45,80%

CULTURA E
COSTUMES;
6,30%

G5- contribuições dos africanos colocadas pelos alunos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com dez anos da lei 10.639 e com uma maior produção de livros com
personagens negros na literatura infantil, mesmo assim há poucas referencias na literatura de
personagens negros, a supremacia ainda é branca, tanto que a maioria não consegue nem
mencionar o nomem de nenum personagem negro. A concepção dos alunos sobre a África
reproduz estereotipo o que denuncia contra aescola que ainda precisa trabalhar melhor a
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temática negra, uma instituição como o currículo branco e eurocentrico em um país e cidade em
que grande parte da populacao e formada por afrodescdentes. Neste contexto de poucas
referencias aos negrso, principalmente positivas, a criança não é estimulada a se identifcar como
negra, dentro da escola que ainda tem se pautado por viés branco e eurocêntrico.
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RESUMO
Este artigo apresenta resultados parciais de uma
pesquisa realizada no âmbito do Programa Institucional
de bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Roraima – IFRR no ano de 2014. A proposta é descrever
o Perfil da Formação inicial dos professores que ensinam
Matemática nas escolas públicas do Estado de Roraima.
Consta nos dados do Censo 2013 que cerca de 51,7%
dos professores no Brasil lecionam no Ensino Médio sem
ter a devida formação. No Estado de Roraima, a situação
é diferente? E na capital Boa Vista, tem‐se a mesma
situação? Movido por esses questionamentos,
realizamos um levantamento visando descrever a
realidade do Estado de Roraima, apresentando nesse
artigo os dados de Boa Vista em relação a formação
inicial dos professores que ensinam Matemática. A
coleta de dados foi realizada junto ao setor de Recursos

Humanos da Secretaria Estadual de Educação de
Roraima, na Escola de Aplicação da Universidade Federal
de Roraima ‐ UFRR e no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR. Os resultados
revelaram que cerca de 63% desses professores

possuem Licenciatura em Matemática, dentre
esses, mais da metade concluíram somente a
graduação. Isso implica dizer que quase 40% dos
professores de matemática do Estado de Roraima,
lecionam na capital ser ter a devida formação.
Outro problema detectado é o acúmulo de
contratos, isso provoca uma sobrecarga de serviços
ao professor que acaba excedendo a carga horária
prevista em lei por estar enquadrado em mais de
um contrato.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Matemática, Formação inicial dos professores, Estado de Roraima.

PROFILE OF INITIAL TRAINING FOR TEACHERS TEACHING MATH IN GOOD CONDITION VIEW
RORAIMA
ABSTRACT
This article presents results of a survey conducted under conducted by the Human Resources department of the
the Institutional Program of Scientific and Technological State Education Department of Roraima , in the School
Initiation bag ‐ PIBICT the Federal Institute of Education , of Application of Federal University of Roraima ‐ UFRR
Science and Technology of Roraima ‐ . IFRR in 2014 The and the Federal Institute of Education , Science and
proposal is to describe the profile of the initial training Technology of Roraima ‐ IFRR . The results revealed that
teachers who teach mathematics in the public schools of about 63 % of these teachers have Master's Degree in
the state of Roraima . It appears in the 2013 Census data Mathematics , among these , over half had only
that about 51.7 % of teachers in Brazil teach in high completed graduation. This implies that almost 40 % of
school without proper training . In the State of Roraima , mathematics teachers in the state of Roraima , teach in
the situation is different ? And in the capital Boa Vista , the capital have to be properly trained . Another
we have the same situation ? Driven by these questions , problem is detected the accumulation of contracts , it
we conducted a survey in order to describe the reality of causes an overload of services to the teacher who has
the state of Roraima , presenting the data in this article just exceeding the hours prescribed by law to be framed
from Boa Vista in relation to the initial training of in more than one contract .
teachers who teach mathematics. Data collection was
KEI‐WORDS: Mathematics Education, Initial training of teachers, state of Roraima.
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PERFIL DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NO ESTADO DE
RORAIMA
INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação e Cultura (MEC) através do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) vem desde 2005 monitorando o sistema de ensino em nosso país. O IDEB
é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames
padronizados (Prova Brasil ou Saeb) que os estudantes são submetidos ao final das etapas de
ensino (5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) com informações sobre
rendimento escolar. Essas avaliações medem a proficiência desses estudantes em Língua
Portuguesa e Matemática. Seus resultados apresentam um quadro bastante preocupante,
especialmente em Matemática, conforme dados divulgados pelo MEC em 2010.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), apesar de várias iniciativas implantadas pelo MEC, tais como o Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD), o Sistema Nacional da Educação Básica (SAEB), os PCN, o exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) e as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP), os resultados de avaliações em larga escala apresentam um quadro crítico em relação à
proficiência em Matemática dos estudantes brasileiros da educação básica. O Programa
Internacional de Avaliação de alunos (PISA) é um exame que avalia, em 64 países, os
conhecimentos de estudantes de 15 anos em Ciências, Matemática e Leitura. O último resultado
deste exame, divulgado em dezembro de 2013, pela OCDE (Organização para a Cooperação
Econômica Europeia), a Matemática apresenta uma ligeira melhora, entretanto não suficiente
para que o país avançasse no ranking e o Brasil caiu para 58ª posição. Os resultados revelam que,
2 em cada 3 alunos brasileiros de 15 anos não conseguem interpretar situações que exigem
apenas deduções diretas da informação dada e não são capazes de entender percentuais, frações
ou gráficos.
Ainda há muito a fazer para que esses resultados alcancem a meta estabelecida pelo MEC,
que é atingir nota 6 no IDEB em 2022, correspondente à qualidade do ensino em países
desenvolvidos. São vários os motivos apontados para esse rendimento tão negativo em
Matemática, dentre eles, ressaltam‐se as falhas apresentadas na formação inicial dos professores
que ensinam essa disciplina. Os problemas pesquisados e as principais questões levantadas em
estudos sobre a formação inicial dos professores de Matemática discutem as lacunas,
dificuldades e necessidades que apresentam os professores.
Passos (2009), em sua pesquisa de doutorado apresentada à Unesp, analisou a produção
bibliográfica em periódicos na área de Educação Matemática no Brasil durante três décadas, esse
levantamento apontou que 43% das pesquisas publicadas nesses periódicos convergem suas
discussões para a formação inicial. Os problemas relacionados nessas pesquisas dão ênfase à
questão curricular; ao desconhecimento pelos professores do projeto político pedagógico do
curso; a necessidade de promover a integração dos conteúdos matemáticos com a prática
docente na escola; a necessidade de desenvolver no licenciando uma visão da Matemática como
ciência e de fazê‐lo compreender a necessidade de articular a Matemática científica e a escolar; a
urgência em ajustar na formação inicial a relação teoria e prática; entre outros pontos.
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Há também uma grave questão discutida nas pesquisas que tratam das falhas na
formação inicial dos professores de Matemática. Estudos (DAMICO, 2007; OLIVEIRA, 2010;
LORENZATO, 2003) revelam a necessidade de desenvolver nos futuros professores as
competências referentes ao domínio dos conteúdos matemáticos e de seus significados em
diferentes contextos, a formação inicial deve proporcionar aos futuros professores maneiras de
articular as competências matemáticas com o conhecimento pedagógico para assim facilitar a
transposição didática, problema comum que aparece nas pesquisas. Temos aí duas questões
cruciais apresentadas nessas pesquisas e que certamente refletem na aprendizagem do aluno, o
domínio do conteúdo pelo professor e questões relacionadas à didática.
Pesquisas como as realizadas por Lampert e Ball (1999), Diniz‐Pereira (2000), Fiorentini et
al. (2002), Pires (2002), Duarte (2003), Pimenta (2006), Nacarato e Passos, (2007) advertem que
essas questões podem ser um reflexo da desarticulação entre teoria e prática e se mostra como
um dos desafios a serem superados em cursos de formação de professores de Matemática.
Percebe‐se que esses problemas não são apontados apenas no Brasil, vários países,
dentre eles – Inglaterra e Portugal (PONTE, 2002), têm implementado reformas nas quais se
destacam o papel da prática na formação inicial do professor e muitas pesquisas discutem essa
realidade. Lampert e Ball (1999), educadoras norte‐americanas, traçaram um diagnóstico
bastante negativo da formação inicial de professores. Para essas pesquisadoras, os problemas
existem devido à formação inicial que não atende às crenças, concepções e conhecimentos que
os professores trazem; transmite uma impressão que para ensinar é preciso pouco mais do que o
senso comum; não dá a devida atenção ao conhecimento didático; separa a teoria e prática,
sendo a teoria raramente examinada na prática e a prática pouco interrogada pela teoria, e por
fim, as pesquisadoras destacam em seu diagnóstico, que a formação inicial dá pouca importância
à prática profissional.
Ponte, conhecido educador matemático de Portugal, também salienta em suas pesquisas
problemas existentes na formação inicial dos professores. Ele ressalta a questão do domínio do
conteúdo pelo professor e também destaca a necessidade de aproximar a Matemática da
realidade do aluno. Ele adverte que “se a formação não preparar os novos docentes para a
mudança educativa e social, assume‐se como mais uma força conservadora e, no fundo,
complacente com os problemas existentes” (PONTE, 2002, p.3).
Não há dúvidas que diante de todos esses problemas devam‐se buscar mecanismos para
preencher essas lacunas e minimizar essa problemática presente na formação inicial dos
professores. Castro (2010) ao avaliar os resultados do IDEB descreve os baixos rendimentos dos
alunos e defende que os estados e municípios devem investir em formação continuada em
Matemática. Para a autora, o aprendizado dessa disciplina, depende, sobretudo, do domínio do
conteúdo que o professor deve ter e do domínio também das formas de ensinar.
A formação inicial de professores de Matemática é um dos temas que causa bastante
discussão e é cercada de muitas preocupações no campo da pesquisa. Porém, cada estado possui
uma realidade diferente e isso deve ser levado em consideração no momento do planejamento e
execução de projetos e propostas para melhorar a formação destes profissionais.
Apesar de políticas públicas dos governos federal e estadual para melhorar a formação
inicial de professores, a Matemática por suas peculiaridades necessita de atenção, tendo em vista
que se tem ainda hoje professores atuando na disciplina sem a devida formação. Mesmo que
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conste nas diretrizes curriculares do ensino médio que as disciplinas devem ser ministradas por
professores com licenciatura na área, a realidade presente em nosso país é outra. Conforme
dados do Censo Escolar 2013, cerca de 51,7% dos professores do ensino médio não possuem
formação acadêmica na disciplina em que lecionam. A razão para esse situação, segundo
especialistas, é a falta de interesse no magistério, pelo fato de que os professores são os
profissionais com nível superior mais mal pagos do país.
Esse quadro nos chamou atenção devido a nossa inquietação enquanto acadêmica do
curso de licenciatura em Matemática, nas visitas técnicas e estágio supervisionado feitos nas
escolas estaduais, observou‐se um grande número de professores lotados na disciplina
Matemática sem a devida formação. Também pelo fato do professor ser considerado um dos
atores principais quando se referem às mudanças no cenário da Educação. No entanto, ele,
também, é tido como um dos grandes responsáveis dos resultados educacionais que refletem na
aprendizagem do aluno, sejam eles bons ou ruins. Nos bons, o professor é pouco lembrado, mas
nos resultados insatisfatórios, é no professor que recai grande parte da culpa. Assim, diante do
papel relevante que tem o professor, observa‐se que seria fundamental um estudo que não se
baseasse apenas nas discussões que o cercam, mas em conhecer quem realmente são esses
docentes, sobretudo no que se refere a sua formação inicial. Assim buscamos responder com
essa pesquisa a seguinte questão: Qual o perfil dos professores que ensinam Matemática no
Estado de Roraima?
MATERIAIS E MÉTODOS
Quanto aos objetivos essa pesquisa se enquadra numa pesquisa descritiva, que segundo
Gil (2008) visa descrever as características de uma determinada população ou fenômeno. Em
relação aos procedimentos técnicos se caracteriza por uma pesquisa documental, esta vale‐se de
fontes e materiais que não receberam ainda tratamento analítico. No caso da nossa pesquisa
essas fontes foram os dados disponíveis no Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado
da Educação do Estado de Roraima, na Escola de Aplicação da Universidade Federal de Roraima –
UFRR e no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Roraima ‐ IFRR.
Essa pesquisa documental foi precedida por uma pesquisa bibliográfica que subsidiou
nossos estudos com aportes teóricos de outras pesquisas que tratam principalmente sobre a
formação inicial dos professores de Matemática. Após o levantamento desses teóricos foi dado
início a coleta de dados, que consistiu nos recortes das informações referentes a formação dos
professores que ensinam Matemática disponibilizadas pelo setor de Recursos Humanos da
Secretaria de Estado da Educação de Roraima, pela Escola de Aplicação da Universidade Federal
de Roraima – UFRR e pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Roraima ‐ IFRR.
Após essas etapas foi realizada a análise dos dados levantados. Nessas análises utilizamos o uso
do método Quali/Quantitativo, pois foi necessário quantificar alguns dados, no entanto, para que
pudéssemos descrever o perfil da formação inicial dos professores tivemos que dar uma ênfase
maior para a pesquisa qualitativa.
Após este processo, os dados obtidos foram organizados e em seguida analisados
buscando respostas ao problema da pesquisa, que foi descrever o perfil da formação inicial dos
professores que ensinam Matemática no Estado de Roraima.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise dos dados coletados e buscando conhecer o perfil dos professores que
atualmente estão atuando em sala de aula, ministrando a disciplina de Matemática nas escolas
públicas de Boa Vista/ RR, foi possível fazer as seguintes análises.
Segundo a Secretaria de Estado da Educação de Roraima, Boa Vista conta com 67 escolas
estaduais que ofertam a educação básica para os estudantes da capital, além da Escola de
Aplicação da Universidade Federal de Roraima ‐ UFRR e do Instituto Federal de Roraima‐ IFRR.
Nestas 69 instituições atuam 336 professores de Matemática, sendo que 322 atuam nas escolas
da zona urbana e 14 nas escolas da zona rural.
Em média, a carga horária (CH) destes professores em sala de aula é de 16 horas/
semanais, porém os dados apresentados mostram que a CH deles variam entre 4 horas/semanais
e 32 horas/semanais. Essa CH máxima de 32 horas/semanais ocorre apenas na rede pública
estadual, pois na rede federal não possui este problema.
Dentre os professores estaduais, cerca de 21% possuem carga horária acima de
16horas/semanais, isso ocorre, devido ao fato desses professores possuírem mais de um contrato.
Além dos professores efetivos, existem os professores com contratos pelo Ex‐Território de
Roraima que estão à disposição do estado e os professores com contratos temporários, que
muitas vezes são os mesmos professores efetivos que acumulam contratos, acarretando uma
sobrecarga de serviços.
O último concurso realizado no estado de Roraima para a contratação de professores
ocorreu há sete anos, por isso existe essa defasagem de professores de Matemática para atuar na
rede pública, contribuindo para que seja necessário a realização dos contratos temporários. Dessa
forma, muitos professores efetivos acabam acumulando horas/aulas, gerando cargas horárias
muito altas e isso acaba prejudicando na qualidade de ensino.
Os resultados referentes aos níveis de ensino que os professores estão atuando revelam o
que mostra o gráfico 1:

Gráfico 1: Níveis de ensino que os professores atuam.
Observa‐se que mais de 50% dos professores da rede pública atuam apenas no ensino
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fundamental. Esses dados apenas confirmam o que observamos em sala de aula quanto a falta de
professores, os quais apresentam maior índice nos níveis de ensino médio e na Educação de
Jovens e Adultos.
O ponto chave da nossa pesquisa diz respeito a formação dos professores que ensinam
Matemática, o Gráfico 2 apresenta esses resultados

Gráfico 2: Formação dos professores que ensinam Matemática em Boa Vista/RR

Com estes resultados verificamos o grande percentual de professores de Matemática que
atuam na rede pública sem a devida formação. Observamos conforme os dados, que apenas
63,4% desses professores possuem Licenciatura em Matemática, dentre esses, mais da metade
concluíram somente a graduação. Vale ressaltar o que Castro (2010) diz sobre a importância a
formação continuada para os professores, visto que investir no domínio do conteúdo e na forma
de ensinar proporcionará uma melhor qualidade no ensino, proporcionando aos alunos um
aprendizado mais eficaz.
Outro fato que chama atenção, é que ainda existem muitos professores com apenas o
ensino médio ministrando aulas de Matemática. Lampert e Ball (1999) mostram um diagnóstico
negativo quanto à formação dos professores com formação na área que atuam, porém esses
dados pioram quando os relacionamos a professores que não possuem nem a mínima formação
na área. No estado de Roraima, os problemas gerados por essa má formação são refletidos na
qualidade de ensino, causando baixos índices no IDEB, ENEM, OBMEP, entre outros.
Muitos autores discutem sobre a importância da formação inicial dos professores, pois a
qualidade do ensino depende do desempenho desses professores em sala de aula. Sem a devida
formação na área o aprendizado fica comprometido causando uma série de deficiências na
aprendizagem dos estudantes.
A partir desses dados, verificamos que Boa Vista, assim como as demais cidades do Brasil
enfrenta problemas na educação devido formação inadequada dos professores que estão em sala
de aula, principalmente na disciplina de Matemática, onde são poucos os profissionais que tem
interesse na área.
CONCLUSÃO
Os dados analisados confirmaram nossa inquietação em relação à formação dos
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professores que ensinam Matemática na educação básica nas escolas públicas de Boa Vista/RR. E,
apesar do professor exercer um papel fundamental na educação brasileira, foi observado o
grande número de professores lotados na disciplina sem a devida formação.
Verificamos que devido à falta de professores formados na área, a rede Estadual é
obrigada a contratar profissionais formados em outras áreas para estarem atuando em sala de
aula e, além disso, ainda há o acúmulo de contratos, o que causa a sobrecarga de serviços. Todos
esses fatores contribuem para que o desempenho dos professores não seja satisfatório e a
qualidade do ensino seja comprometida
Esse quadro que apresenta a capital do Estado de Roraima não é diferente dos resultados
apresentados em nível nacional. O Brasil, conforme dados do Censo 2013 apresenta resultados
negativos em relação a formação dos professores que ensinam Matemática. Acreditamos que
essa situação é provocada pela pouca valorização que tem a carreira do magistério, fazendo com
que os jovens não se sintam atraídos pela profissão, causando defasagem no quadro de
professores em todas as regiões do Brasil, principalmente nessa área.
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RESUMO
Este artigo apresenta resultados parciais de uma
pesquisa em andamento, a qual busca investigar e
analisar as motivações e perspectivas de futuro dos
jovens estudantes do curso de Licenciatura em
Matemática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRR), no Estado de Roraima, Câmpus Boa
Vista. Para tanto, apresentamos argumentações que
justificam a relevância científica e social dos objetivos do
projeto de pesquisa, assim como, a metodologia
adotada para a execução do projeto, e resultados
parciais relacionados ao levantamento de bibliografia
especializada sobre a temática em tela, bem como, o
perfil dos acadêmicos do curso de Licenciatura em
Matemática. Suas motivações para escolher o curso e
suas perspectivas quanto ao seu futuro profissional.

A partir dos conhecimentos construídos a partir
desta pesquisa, produzir conhecimentos que possam
orientar ou subsidiar políticas institucionais voltadas à
orientação de ingressantes nos cursos de licenciatura,
em especial na área de matemática, bem como
contribuir na elaboração e implementação de ações
pedagógicas.
Pretendemos ainda possibilitar aos jovens
espaços para apropriação teórica e discussão sobre seus
comportamentos, identidade e perspectivas de futuro
relacionadas à formação acadêmica e o ingresso no
mundo do trabalho, onde atuarão como professores.

PALAVRAS‐CHAVE: licenciatura em matemática, formação profissional, juventude, perspectivas de futuro.

CONSTRUCTION OF PROFESSIONAL IDENTITY: MOTIVES AND FUTURE PROSPECTS OF YOUNG
STUDENTS DEGREE COURSE IN MATHEMATICSABSTRACT
ABSTRACT
This article presents results of a research in
progress, which aims to investigate and analyze the
motivations and future prospects of young students of
Bachelor in Mathematics at the Federal Institute of
Education, Science and Technology (IFRR) in the State of
Roraima, Campus Boa Vista. Therefore, we present
arguments justifying the scientific and social relevance
of the objectives of the research project, as well as the
methodology used to project execution, and results
related to the partial lifting of the specialized literature
on the subject on screen as well as the profile of
students of BSc in Mathematics. Their motivations for
choosing the course and their perspectives about their
professional future.

From the knowledge built from this research,
producing knowledge that can guide and support aimed
at freshmen orientation in undergraduate courses,
particularly in the area of mathematics institutional
policies, as well as contribute to the development and
implementation of educational activities.
We intend to enable young people to spaces
ownership and theoretical discussion of their behavior,
identity and prospects for the future in academic
training and entering the world of work, which will act
as teachers.

KEYWORDS: degree in mathematics, vocational training, youth future prospects.
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CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL: MOTIVAÇÕES E PERSPECTIVAS
DE FUTURO DOS JOVENS ESTUDANTES DO CURSO DE
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA.
INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa submetido e
aprovado no Edital do programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do
IFRR ‐ PIBICT/IFRR. O projeto repousa sobre o universo da juventude e formação profissional,
voltando‐se às questões relacionadas à identidade dos jovens e suas motivações e percepções e
perspectivas de futuro profissionais.
O projeto traz como objetivo geral conhecer as motivações e dificuldades enfrentadas pelos
jovens estudantes do curso Licenciatura em Matemática no IFRR/Câmpus Boa Vista.
Enquanto desdobramentos do objetivo geral, os objetivos específicos visam:
 Traçar o perfil dos/as estudantes do curso de graduação Licenciatura em Matemática, do
IFRR/Câmpus Boa Vista;
 Identificar que motivações levaram os estudantes a matricular‐se no curso de licenciatura
em Matemática;
 Verificar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes para dar continuidade no curso;
 Identificar as perspectivas de futuro dos jovens cursistas da licenciatura em Matemática.
Tratando‐se de realizar uma pesquisa em uma instituição pública cujas responsabilidades
voltam‐se a oferta de oportunidades nas áreas do ensino, inclusive superior, pesquisa e extensão,
é mister importarmos‐nos com as características do público atendido, visando conquista de
melhores resultados.
Desta forma, é sabido que o impacto social esperado da aplicação de políticas públicas
voltadas para a juventude brasileira depende de vários aspectos estruturais, porém do ponto de
vista do desenvolvimento da formação, da qualidade/quantidade de conhecimentos construídos,
serão tão melhor aproveitados quanto for consistente a formação pessoal e cidadã do jovem.
(ZABALA, 1998).
A dificuldade de inserção no mundo do trabalho também restringe o acesso a
movimentações de caráter político, localizadas, por exemplo, nos sindicatos e associações
profissionais, que lutam pela diminuição das desigualdades e maiores oportunidades e,
consequentemente, tal contexto influencia para que estejam mais vulneráveis, conforme
podemos inferir nesta breve passagem de Lopes:
Da mesma forma, seja focalizando tais mudanças nos movimentos sociais, seja
focalizando‐as nas delimitações sócio‐territoriais das desigualdades, essas perspectivas
apontam também para uma necessária análise das profundas transformações que afetam
a autonomia dos atores sociais. (LOPES; 2008, p. 356).

Os cursos superiores de graduação significam uma aspiração de formação profissional para
os jovens. Porém, as áreas de formação, o ingresso e a permanência, e ainda, a atuação na área
após a formação, são marcadas por uma série de problemáticas, que muitas vezes levam a
evasão e a outros cursos superiores, por exemplo.
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Gatti, discutindo sobre formação docente e carreira, nos elucida que dentre os acadêmicos
que ingressam em cursos de licenciatura em Matemática, apenas 6,2% conseguem concluir.
Ainda conforme o mesmo autor (2011), dentre os motivos que levam os acadêmicos a desistir da
formação docente em Matemática, destacam‐se as más condições de trabalho, o salário pouco
atrativo, levando os acadêmicos a migrar para outras áreas profissionais.
Tal contexto, conduz a carência de docentes de Matemática para a Educação Básica. Esta
carência motivou o Governo Federal, através do Ministério da Educação, a implantar o Plano
Nacional de Formação de Professores – PARFOR, visando formar os docentes que atuam sem
licenciatura, ou que atuam em áreas diferentes de sua formação.
Outra iniciativa que demonstra esta realidade, foi o lançamento do Programa “Quero ser
cientista, quero ser professor” pelo Ministério da educação, que ofertará 30 mil bolsas no ano
2014, voltado principalmente para o Ensino Médio. O atual Ministro da Educação, explica os
objetivos do programa:
Um dos objetivos do programa é reduzir o déficit de cerca de 170 mil docentes na rede
pública nessas áreas, de acordo com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. “A
Matemática, física e química precisam de estímulo específico, e o programa é para tentar
construir esse estímulo desde o ensino médio, com o objetivo de despertar o interesse
pelas ciências para, no futuro, quem sabe, serem professores dessas disciplinas” (Agência
Brasil, 2013.)

A desmotivação dos acadêmicos pela formação docente é reconhecida pela Diretora Executiva
do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, que na reportagem do Correio Brasiliense sobre a
pouca atratividade da carreira docente, pondera:
No caso das ciências exatas, por exemplo, como há poucos especialistas na área e uma
demanda maior por profissionais, como engenheiros e matemáticos, eles acabam
trocando de ramo. (Correio Brasiliense, 2013)

Assim, concebemos que analisar as motivações e perspectivas de futuro dos estudantes do
curso de Licenciatura em Matemática, não apenas é relevante, como também traduz‐se em
responsabilidade social.
Diante dos argumentos apresentados, construímos como problema da investigação para
este projeto de pesquisa, as seguintes indagações:
Que fatores motivaram os jovens a matricular‐se no curso de Licenciatura em Matemática?
Que dificuldades os acadêmicos enfrentam para dar continuidade ao curso? Quais as
perspectivas de futuro profissional dos acadêmicos?
Para dar conta destas discussões, utilizaremos como marcos teórico para embasar nossas
análises os autores Sposito (2005) na abordagem a categoria juventude, e no que se refere à
categoria identidade, aportamos nossas análises em Hall (2000) a partir de suas produções sobre
identidades e identificações, na perspectiva de compreender que sentidos e significados sobre
ser professor vão se consolidando durante a formação na graduação, constituindo novas
identidades profissionais, sendo estas constantemente reconstruídas nos processos de
socialização.
No Brasil, especialmente a partir da década de 1990, os jovens passam a contar com uma
representação significativa no universo das temáticas investigadas pela ciência.
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No âmbito dos compromissos internacionais, nas últimas duas décadas, a questão da
juventude obteve significativos, especialmente na Organização das Nações Unidas (ONU), e na
agenda dos países‐membros da Organização Ibero‐Americana de Juventude (OIJ)1. De acordo
com o Fundo de População das Nações Unidas, em 2011, os jovens com idades compreendidas
entre 10 e 19 anos, representaram 17% da população mundial, sendo que, destes, 90% vivem em
países em desenvolvimento.
No Brasil, atualmente contamos com cerca de 80 milhões de jovens, que representam
cerca de 26% da população do país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios/PNAD, 2010. Destes, 14 milhões podem ser considerados pobres, pois apresentam
renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
Estes jovens demandam políticas educacionais e de emprego e renda, e dentre as
dificuldades enfrentadas, encontramos o déficit de aprendizagem das crianças e jovens nas áreas
de português e matemática, como podemos constatar a partir da observação das médias
brasileiras, em avaliações nacionais do SAEB e Prova Brasil, para português e matemática. (INEP,
2009).
Tal contexto nos conduz a concluir sobre a valorização dos profissionais que atuam na docência
em Matemática. Todavia, isso não se confirma na realidade das escolas.

A partir deste breve panorama buscamos retratar o contexto da juventude voltando‐se
para as necessidades dos estudantes dos cursos de Licenciatura em Matemática, verificando que
os jovens formam um segmento da sociedade que concretamente pressionam a economia para a
criação de oportunidades no mundo do trabalho, requerendo uma atenção diferenciada por
parte dos governantes e instituições.
Partindo do entendimento que uma instituição voltada ao conhecimento científico e
tecnológico necessita pautar suas ações em informações cientificamente coletadas e analisadas,
este estudo pretende constituir‐se em fonte de conhecimento para uma melhor entendimento
sobre o público alvo predominante do IFRR, os jovens estudantes de Matemática.
A partir do exposto, julgamos de extrema relevância científica e social a abordagem às
temáticas pertinentes aos licenciando em Matemática, levando em conta que ainda apresente
acanhada expressão nas produções acadêmicas, no IFRR, sob o enfoque pretendido neste
projeto. Tencionamos contribuir para a superação dessa invisibilidade, e ainda, produzir
conhecimentos que possam vir a subsidiar planejamentos e intervenções que venham a
beneficiar os jovens estudantes, assim como, fortalecer a oferta do curso de Licenciatura em
Matemática.
MATERIAIS E MÉTODOS
Consideramos que esta pesquisa transita pelas concepções de pesquisa de natureza
básica, posto que pretendemos levantar informações que servirão de subsídios para estudos
posteriores e/ou intervenções, mas também de natureza aplicada, visto que utilizaremos os
1

A Organização Ibero‐Americana de Juventude – OIJ é um órgão multilateral vinculado a Organização Ibero‐
Americana, cujo objetivo é promover o diálogo e cooperação em matéria de juventude, no âmbito Ibero‐Americano.
Compões a OIJ, Portugal, Espanha e os países da América Latina. No dia 04/08/2010, o Senado Federal autorizou o
ingresso do Brasil na OIJ.
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resultados coletados em atividades aplicadas concretamente junto aos estudantes do Curso de
graduação Licenciatura em Matemática.
Adotamos a abordagem qualitativa, a partir da compreensão de que a apreensão dos
significados não se faz possível a partir de um critério apenas numérico, bem como,
consideramos que a flexibilidade favorece a aproximação dos dados, interpretando‐os buscando
uma melhor compreensão da realidade social (Martins, 2004).
Do ponto de vista de seus objetivos, classificamos esta pesquisa como exploratória, pois
conforme Gil (1991), este tipo de investigação procura adquirir familiaridade com um problema,
de forma a compreendê‐lo e/ou formular diretrizes para ações.
POPULAÇÃO E AMOSTRA
A presente pesquisa será realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia –
IFRR/Câmpus Boa Vista, situado no município de Boa Vista‐RR, junto aos jovens matriculados no
curso de graduação Licenciatura em Matemática.
A população a ser investigada é composta por jovens, com idades delimitadas entre 18 e 24
anos, tendo por marco referencial o recorte etário reconhecido pela Organização das Nações
Unidas – embora tendo em mente que juventude é uma compreensão marcada pela realidade
social e cultural.
A amostra abrangerá a todos os estudantes matriculados no ano letivo 2014, no referido
curso, em todos os módulos, perfazendo 42 acadêmicos.
INSTRUMENTAÇÃO E COLETA DE DADOS
Quanto aos procedimentos técnicos, utilizaremos três técnicas de coleta de dados: a
revisão bibliográfica sobre a produção científica acerca do objeto de estudo; a pesquisa
documental, a partir das informações constantes no sistema acadêmico da instituição, referentes
à delimitação já apontada, que possibilitem a caracterização da população estudada e a aplicação
de questionários eletrônicos.
A pesquisa documental, conforme Lakatos (2007) caracteriza‐se como uma fonte de
coleta de dados restrita a documentos, e são concebidos enquanto fontes primárias.
Assim, buscaremos analisar os dados dos estudantes disponíveis no sistema acadêmico
adotado pela instituição, para traçar o perfil dos jovens pesquisados. As informações que não
forem possíveis coletar pelo sistema acadêmico, será objeto de questionário eletrônico a ser
aplicado, junto a todos os jovens, com expectativa de retorno de 30% destes. Para a composição
do perfil, buscaremos contemplar os seguintes marcadores de diferenciação: idade, raça/cor,
sexo/gênero, naturalidade, bairro onde mora, renda, procedência escolar.
No que se refere aos questionários eletrônicos, pretendemos constituí‐los por uma série
ordenada de perguntas que devem ser respondidas diretamente na internet. O questionário
eletrônico contará um bloco de questões fechadas de múltiplas escolhas, e também com
questões abertas, no formato de frases para completar, tendo por base as orientações de
Lakatos (2007) na compreensão de que as questões abertas permitem ao informante responder
livremente, possibilitando maior profundidade e precisão, embora exija maior esforço no rigor da
interpretação, nos mantendo sempre atentos e assumindo a interferência da subjetividade,
como parte do processo de pesquisa (DUARTE, 2002).
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As questões fechadas do questionário serão quantificadas e cruzadas de forma a
possibilitar estabelecermos um grupo de características comuns, que nos permita a pré‐análise
dos dados, que posteriormente serão combinadas à análise do conteúdo das questões abertas.
Para analisar os dados coletados a partir das questões abertas, utilizamos a técnica da
Análise de Conteúdo de Bardin, onde a autora destaca que a referida técnica não apresenta
nenhum modelo pronto, pois ela tem que ser reinventada a cada momento (1979, p.31).
Desta forma, seguindo a referida técnica, efetuaremos inicialmente a pré‐análise, onde
estabelecemos o que Bardin vai chamar de “Corpus” da pesquisa. Posteriormente, seguirão as
demais etapas de aplicação da técnica que compreendem a codificação, onde recortaremos as
unidades de registro e a seleção de regras de contagem, onde consideraremos que todas as
unidades de registro têm o mesmo valor. Deste modo, a regularidade em que a unidade de
registro é referida representa sua significação sendo posteriormente agregadas e classificadas.
Estes dados serão classificados por categorias conforme critérios relativamente flexíveis,
baseados nos significados e nas relações definidas de acordo com os objetivos da pesquisa, sendo
orientados pelo referencial teórico proposto.
Considerando a ponderação de Zanten (2004) sobre a importância de a pesquisa produzir
conhecimentos que possam auxiliar na elaboração de respostas e/ou soluções para problemas,
em especial quando se adota metodologia qualitativa, posto que, implica em alcançar validade
externa para a mesma, e mais, corroborando com a concepção de Martins (2004) sobre o papel
do cientista em fornecer um conhecimento que ajude a fortalecer a autonomia dos sujeitos,
tornando‐os capazes de elaborarem seu próprio projeto político e definir suas vidas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estando em plena execução do projeto, neste artigo podemos apresentar como resultados
parciais a aceitação e disponibilidade dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do
IFRR/Câmpus Boa Vista, em participar da pesquisa, fato que nos remete a concluir pelo
reconhecimento da relevância da temática para os jovens, a partir desta reação inicial dos
informantes já consultados sobre sua disponibilidade para responder à pesquisa.
Considerando o cronograma de atividades do projeto de pesquisa, já realizamos a revisão
bibliográfica sobre a produção científica acerca do objeto de estudo, a partir da qual, constatamos
que alguns estudos sobre as motivações que levam os jovens a escolhas profissionais, em especial
no que concerne à cursos superiores que voltam‐se para o exercício da docência, tem íntima
relação com questões identitárias.
É o caso do trabalho de Passos e Martins (2005), onde apresentam e discutem os resultados
de uma pesquisa sobre as motivações que levaram jovens a escolha pelo curso de licenciatura em
matemática, no qual ressaltam o que segue:
A questão da identidade tornou‐se fundamental para a compreensão do problema
investigado, pois se encontra estritamente relacionada com a escolha profissional (...).
Cabe lembrar também que essa implicação, existente entre escolha profissional e
identidade, pode ser considerada a partir de várias dimensões (...) (Passos&Matins, 2005;
p.475)

Ainda durante a revisão da literatura acerca da temática do projeto, verificamos que as
informações que os jovens detém sobre os cursos superiores, no momento da escolha, e a
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segurança quanto a esta escolha, repercutem durante toda sua formação, e sobretudo no final do
curso, estes sentimentos afloram no acadêmico. (DIAS&SOARES, 2005).
Sendo deste modo, tais questões corroboram para com a relevância dos objetivos da nossa
pesquisa, posto que verificaremos suas motivações e perspectivas de futuro, em relação a carreira
docente, partindo do entendimento que segue:
Para realizar a escolha, o formando deve possuir conhecimento acerca de si mesmo, de
suas aptidões, gostos, interesses, habilidades, valores, competências e sentimentos em
relação ao trabalho. (Dias & Soares, 2012; p. 279)

Como resultados parciais, podemos apresentar alguns resultados pertinentes à pesquisa
documental, realizada a partir das informações constantes no sistema acadêmico da instituição,
que nos possibilitaram traçar um perfil da população estudada.
Constatamos que contamos com 57% dos acadêmicos de Licenciatura em Matemática do
sexo masculino, e 43% são do sexo feminino.
No que concerne a caracterização étnico‐racial, verificamos que predomina a auto
identificação dos jovens acadêmicos, como pardos. Identificamos que, considerando o grupo de
opções adotadas pelo IBGE, não apresentamos nenhum jovem que se autodeclarou como
amarelo.

Figura 1 – Perfil do acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do IFRR/Câmpus
Boa Vista, conforme sua autodeclararão étnico‐racial.
No que se refere à condição socioeconômica dos acadêmicos do curso de Licenciatura em
Matemática, a pesquisa nos revelou que a maioria destes encontram‐se nas faixas de renda
familiar, compreendidas entre menos de 1 a 3 salários mínimos mensais. Tal condição nos remete
à reflexão sobre suas dificuldades para permanecer no curso com êxito, desde o deslocamento
diário à aquisição de livros, dentre outros investimentos necessários.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Figura 2 - Perfil do acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do IFRR/Câmpus
Boa Vista, distribuídos conforme as faixas de renda familiar, em salários mínimos (SM).
A partir destas etapas iniciais do projeto, estamos elaborando questionários eletrônicos a
serem aplicados junto aos acadêmicos, sendo os instrumentos compostos por questões fechadas
e abertas, tendo em vista descobrir suas motivações para a escolha do curso de Licenciatura em
Matemática, bem como suas perspectivas profissionais em relação a sua futura atuação como
docente.
CONCLUSÃO
No decorrer deste projeto, como resultados finais, tencionamos conhecer as motivações e
perspectivas de futuro dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, tendo em vista
produzir conhecimentos que possam orientar ou subsidiar políticas institucionais voltadas à
orientação de ingressantes nos cursos de licenciatura, em especial na área de matemática, bem
como contribuir na elaboração e implementação de ações pedagógicas.
Pretendemos ainda possibilitar aos jovens espaços para apropriação teórica e discussão
sobre seus comportamentos, identidade e perspectivas de futuro relacionadas à formação
acadêmica e o ingresso no mundo do trabalho, onde atuarão como professores.
Enquanto objetivos institucionais, visamos contribuir na produção científica da instituição a
partir da produção e submissão de trabalhos científicos em periódicos e eventos locais e/ou
nacionais, fortalecendo, assim, a pesquisa científica no IFRR.
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RESUMO
O artigo em questão visa por em evidência as práticas e
experiências vividas pelos idosos participantes do
projeto de extensão ‘Vida Saudável na Melhor Idade’ em
relação à alfabetização. Projeto que tem como objetivo
o bem estar do idoso, a interação social e a volta dele
para a sala de aula, para que assim possa compreender
e agir criticamente no seu cotidiano melhorando sua
qualidade de vida. A alfabetização dos idosos vem
contribuindo para a interação dos mesmos na
sociedade, e com isso diversos fatores também são
trabalhados como; autoestima, lazer e interação com a
comunidade estudantil do campus. As aulas de Língua
Portuguesa, no projeto, têm o objetivo de resgatar ou
criar hábitos que os idosos perderam, ou não

mantiveram, em relação a sua vida acadêmica, isso pois
muitos deles não tiveram a oportunidade de estudar
regularmente quando jovens. Utilizamos uma
metodologia diversificada tendo como aporte teórico as
contribuições de autores que relatam sobre o
envelhecimento, assim como algumas obras de Paulo
Freire que exploram aspectos físicos, linguísticos e
culturais, com atividades práticas e teóricas buscando
interação e identificação nas temáticas que lhes
permitam refletir o seu cotidiano.

PALAVRAS‐CHAVE: Alfabetização, bem estar, envelhecimento, idoso.

LITERACY AND WELFARE OF THE ELDERLY IN PRACTICES RELATED TO THE PROJECT HEALTHY
LIVING BEST IN AGE
ABSTRACT
The article in question aims to evidence the
practices and experiences of the elderly participants of
the project Healthy Living in Old Age. Project that aims
to the welfare of the elderly, social interaction and his
return to the classroom, enabling improvements in their
daily lives and their quality of life. Literacy of them has
contributed to the interaction of the same society, and
with that many factors are also worked as self ‐esteem,
leisure and interaction with the student community on

campus. The Portuguese classes aim to reestablish
habits they lost, in relation to their academic life, so
because not all of them had the opportunity to study
regularly when young. We use a diversified approach to
the contributions of Paulo Freire, which are explored the
physical, linguistic and cultural, with practical and
theoretical activities seeking interaction that allow them
to reflect your daily life.

KEY‐WORDS: Literacy, welfare, aging, elderly.
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ALFABETIZAÇÃO E BEM ESTAR DE IDOSOS NAS PRÁTICAS REFERENTES AO PROJETO VIDA
SAUDÁVEL NA MELHOR IDADE
INTRODUÇÃO
Para FREIRE (1981), o ensino da leitura e da escrita não pode ser apenas a repetição
mecânica das famílias silábicas, nem a memorização de uma palavra alienada, mas sim “a difícil
aprendizagem de nomear o mundo”. Trabalhando nesse sentido, a alfabetização dos idosos
relatada nesse artigo vem se apropriando desse método para uma melhor aprendizagem
direcionada aos idosos do município de João Câmara/RN, situado na região do Mato Grande,
visando à deliberação dos fatores que afetam essa população de idosos, onde dentre eles estão à
perda de independência, falta de uma rede social de apoio e as questões de ordem financeiras.
Dessa forma trabalhando na transformação social dos idosos participantes do projeto através da
alfabetização e das práticas de cidadania ali trabalhadas, proporcionado uma melhor qualidade
de vida. Segundo Nahas (2003) qualidade de vida é “a condição humana resultante de um
conjunto de parâmetros individuais e sócio‐ambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as
condições em que vive o ser humano”.
Propondo uma melhor aprendizagem para alunos envolvidos, procuramos sempre
apropriar‐nos em práticas que façam a diferença em relação à alfabetização dos idosos. Levando
sempre em conta as experiências de vida dos envolvidos e a inserção dos mesmos no meio
cultural da localidade onde eles residem, aproveitando, dessa forma, os elementos pessoais e
regionais para a execução de atividades temáticas no sentido da alfabetização dos participantes.
Sabiamente Freire afirmou que “O que está em jogo aqui é a noção de alfabetização que
estabelece relações de poder e de conhecimento não apenas a que os professores ensinam, mas
também aos significados produtivos que os alunos, com todas as suas diferenças culturais e
sociais, trazem para sala de aula como parte da produção de conhecimento e da construção de
identidades pessoais e sociais” (1987, p. 61).
A alfabetização na terceira idade abrange quesitos determinantes que devem ser
trabalhados para uma melhor aprendizagem, no sentido de que os fatores sociais, culturais e
pessoais exercem grande importância nesse processo. Devemos levar em conta a experiência
dos alunos com a língua materna, uma vez que desde sua infância até hoje, eles a utilizam
através da comunicação verbal. O processo de alfabetização proposto por Freire não se trata
apenas da técnica e habilidade de ler, mas sim da compreensão, vivencia e mudança do homem
em relação à leitura, dessa forma vindo a compreender e transformar não só suas experiências
pessoais em conhecimento, mas também atuando no sentido de reconstruir sua relação com a
sociedade de uma forma geral, adquirindo mais autonomia em si. (GIROUX, 1990).
Segundo FREIRE (1987) “a linguagem e o poder estão inextricavelmente entrelaçados e
proporcionam uma dimensão fundamental da ação humana e da transformação social. A
linguagem é o ‘verdadeiro recheio’ da cultura e constitui tanto um terreno de dominação quanto
um campo de possiblidade”, portanto, o conhecimento trazido pelos alunos para sala de aula
deve ser considerado como um fator determinante para uma melhor aprendizagem, podendo ser
aproveitado, gerando assim resultados promissores no decorrer desse processo. Baseado no
aspecto em questão, a alfabetização dos idosos participantes do projeto ‘Vida Saudável na
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Melhor Idade’ e os dados coletados nos revelam um grande número de alunos que não
concluíram o ensino fundamental, outros não concluíram o ensino médio e também temos
alguns alunos que são analfabetos, que por diversos motivos tiveram que abandonar a escola
ainda quando jovens. Com a pesquisa feita sabemos que vários desses idosos enfrentaram
dificuldades, no que se diz respeito ao acesso a escola, na infância e juventude. Os fatores que
causaram esse abandono da sala de aula foram diversos, como por exemplo; ter que deixar de
estudar para trabalhar, ajudando os pais na agricultura, nas atividades domésticas dentre outros.
Levando isso em conta o Instituto Federal de Ciência Educação e Tecnologia do Rio Grande do
Norte – Campus João Câmara, em parceria com a Prefeitura do Município de João Câmara
através da assistência social, atende o grupo de idosos do Centro de Convivência do Idoso (C.C.I.)
e buscam através desse projeto de extensão, o ‘Vida Saudável na Melhor Idade’, contribuir para a
consolidação e construção da cidadania dos mesmos.
METODOLOGIA
O projeto “Vida Saudável na Melhor Idade” contempla 30 pessoas, a partir dos 60 anos de
idade, todas residentes do município de João Câmara/RN. O grupo se reúne semanalmente,
sendo duas vezes na semana, durante 2 horas por dia, os encontros acontecem sempre pela
manhã, no campus João Câmara. Segundo Nahas modernamente, o envelhecimento humano é
definido como um processo gradual, universal e irreversível, que acelera na maturidade e
provoca uma perda funcional progressiva no organismo. Trabalhando nesse sentido os encontros
são previamente planejados e são executados através de dinâmicas, atividades de expressões
artísticas, culturais, corporais e aulas de Língua Portuguesa. As aulas são realizadas no laboratório
de línguas, em salas de aulas, biblioteca, no auditório, enfim, possibilitando aos idosos uma maior
vivência e interação com os espaços pedagógicos disponíveis.
Durante o processo de instrução nas aulas de Língua Portuguesa utilizamos diversos
métodos, já que como ressaltado por FREIRE (1987) “A alfabetização não pode ser reduzida a
experiências apenas um pouco criativas, que tratam dos fundamentos das letras e das palavras
como uma esfera puramente mecânica”. Nesse sentido, para uma melhor aprendizagem,
procuramos sempre manter o nível de dificuldade ao alcance de todos os participantes, visando
assim, a interação dos mesmos. Foram propostas atividades diversificadas, onde sempre
buscávamos palavras e temas mais significativos na vida do aluno, envolvendo vocábulos
pertinentes a essa região, sempre com o intuito de chamar a atenção dos idosos para o que
estaria sendo trabalhado. Começamos pela apresentação das letras do alfabeto por meio de
métodos diversos que estimularam os alunos. As práticas usadas nas aulas de Língua Portuguesa
foram as seguintes:


Prática da Ortografia e Silabação

Nessa atividade os participantes puderam trabalhar a silabação, que iria ajudar mais
adiante com as palavras, assim como a prática da ortografia, uma vez que muitos deles não
exercitavam há muito tempo, e outros não frequentaram a escola.
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 Jogos Educacionais
Nessa atividade também eram trabalhadas as sílabas, juntamente com a formação de
palavras, de acordo com vocábulos sugeridos pelos participantes do grupo, foram criadas fichas
que auxiliaram o processo. Para isso foram levadas para sala de aula, peças com distintas cores e
letras do alfabeto, para que assim pudessem ser formadas palavras de uma forma dinâmica e
entretida. Outro exercício foi o uso de cruzadinhas com palavras regionais.
 Utilização de textos em Peças Teatrais
Trabalhamos para o encerramento da última edição do projeto uma peça teatral, onde
foram entregues textos para os idosos com a intenção de eles lerem, decorarem e assim vierem a
apresentar a peça. Como nem todos sabiam ler, trabalhamos o texto da peça em aula, com
atividades envolvendo palavras e frases referentes ao script. A peça foi escrita pelos bolsistas do
projeto, com inspiração nas práticas e situações acontecidas diariamente, sendo que cada
participante interpretava um personagem com suas próprias características.


Trabalhando com Músicas

Para a peça teatral também foram utilizadas músicas e dessa forma foi possível trabalha‐
las nas aulas de Língua Portuguesa do projeto. Utilizamos as músicas Deixa A Vida Me Levar do
cantor Zeca Pagodinho assim como a música Amigos Para Sempre da dupla de cantores Jane e
Herondy. As atividades com essas músicas foram elaboras de forma em que os participantes
pudessem completar lacunas com as palavras da letra da música que estavam faltando, assim
como complemento de algumas letras em determinadas palavras, fazendo assim com que a
atividade explorasse tanto alfabetização quanto a fixação da letra da música para a apresentação
na peça em questão.
 Trabalhando Lendas e Contos Regionais
Nessa atividade tratamos de lendas e contos se baseando em algumas obras de Câmara
Cascudo relacionadas ao folclore. Voltando‐se também para as lendas pertinentes a região do
Mato Grande (região essa onde está situado o município de João Câmara). Inicialmente levamos
uma lenda (O Torreão Cachimbando) para que pudesse servir de modelo, trabalhando a leitura,
logo após pudemos colher lendas e contos narradas pelos próprios idosos que foram passadas de
geração em geração até os dias atuais, trabalhando assim no registo das mesmas para futuras
pesquisas.
 Gêneros Textuais
Devido à carência de conhecimento no contexto (Gênero Textual), demos prioridade em
abordar apenas alguns gêneros textuais durante as aulas, como a receita culinária, onde foi
levado para a turma uma vídeo‐aula, ensinando como fazer um iogurte natural, para que logo em
seguida fosse trabalhado o gênero. Também podemos citar o conto como gênero levado para a
sala, uma vez que propomos várias leituras e atividades relacionadas a contos diversificados.


Seminário “Minha Vida”
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O seminário foi feito com os alunos onde foram realizadas práticas com alguns objetos
significativos para eles, tais como fotos, brinquedos e pertences pessoais que representaram e
que foram de suma importância na sua vida, no presente ou no passado. Os grupos foram
organizados em trios, onde cada um dos integrantes deveria relatar sobre fatores que tiveram
grande significância para com a vida deles, ressaltando a importância de cada item posto no
cartaz, expondo seus costumes, práticas, recordações, relatos pessoais, com a tarefa de
apresentar o feito para toda a turma, o que também contou como ponto positivo, melhorando
na interação e melhor vivência do grupo. Essa foi uma atividade bastante proveitosa, sendo que
foi possível trabalhar diversos aspectos, os fatores educacional, social, cultural e, sobretudo, o
fator emocional que foi algo bastante ressaltado nessa atividade. Abaixo (Figura 1) temos uma
imagem que faz referência à atividade executada.

Figura 1 ‐ Apresentação do seminário ‘Minha Vida’
As aulas contaram com a participação de alguns professores do campus que se dispuseram
a participar do projeto, ensinando disciplinas específicas de suas áreas, nas aulas da disciplina de
Língua Portuguesa contamos com a participação de professores da área, os quais ministraram as
aulas. Para o processo de execução das aulas contamos com a utilização de diversos materiais,
tais como diferentes tipos de papéis, cadernos, cartolinas, E.V.A etc. Também foram utilizadas
algumas mídias para a melhor aprendizagem do aluno, como os projetores multimídia, caixas de
som, equipamentos de vídeo, o uso de CDs e DVDs educativos, dentre outros. Vale ressaltar que
todas as atividades e práticas realizadas foram registradas através de fotografias e relatos de
alguns dos participantes.
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Com as atividades executadas em sala de aula, muitos elementos, além da aprendizagem,
foram visivelmente observados, levando em conta os resultados obtidos poderíamos ressaltar
alguns desses fatores, que somam para um bem‐estar nos dias atuais e esclarecem os motivos
que os levaram a deixar a escola quando jovens.


Fatores Sociais

Com o desenrolar do projeto podemos perceber que muitos dos idosos se sentiam
oprimidos em relação a pessoas alfabetizadas, uma vez que esses sabiam ler e escrever,
diferentemente deles que não frequentaram a escola regularmente. Essa problemática está
diretamente ligada na forma de socialização desses indivíduos no meio em que eles convivem,
muitas vezes eles têm problemas de família e isso interfere no modo como eles interagem nas
aulas. Para NAHAS a qualidade de vida é a percepção de bem‐estar que reflete em um conjunto
de parâmetros individuais, socioculturais e ambientais que caracterizam as condições em que
vive o ser humano. As práticas do projeto atuam nesse sentido, agindo também na forma de
entretê‐los, levando‐os lazer, fazendo assim com que eles ganhem mais autonomia.


Fatores Emocionais

Foi bastante percebível o efeito positivo das aulas no que se diz respeito à autoestima dos
participantes, podemos perceber tal aspecto com os relatos de muitos dos idosos, levando em
conta que eles estão tendo a oportunidade de aprender ler e a escrever, possibilitando assim,
uma melhor vivência no meio em que ele convive, o que também vem a ajudar na inibição de
algumas doenças como até mesmo a depressão, o que é comum em pessoas na terceira idade.


Fatores Culturais

Tendo em vista a necessidade dos participantes de trabalharem desde cedo, muitos desde
criança, principalmente ajudando os pais na agricultura ou até mesmo em atividades domésticas
esse é apontado como o maior motivo para a evasão escolar desses idosos, o que contribuiu
dessa forma para a baixa escolaridade de muitos presentes no projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto “Vida saudável na melhor idade” estará sendo realizado no campus, nesse ano de
2014, pela quinta vez, sendo que a alfabetização foi iniciada no ano de 2011. De uma forma geral
foram obtidos bons resultados tanto para o desenrolar das práticas do projeto quanto para a
divulgação do instituto na comunidade do município. Vale ressaltar que as atividades relativas ao
ano letivo de 2014 ainda não foram iniciadas, portanto, os resultados aqui apresentados são
referentes aos anos anteriores, onde foi iniciada a alfabetização no projeto.
As práticas pertinentes ao projeto enfatizam oportunizar ao idoso o acesso ao Instituto
Federal de Ciência Educação e Tecnologia, desenvolvendo afinidade sociocultural e socializadora
que lhes permitam refletir o cotidiano. O projeto também visa possibilitar um espaço de
convivência entre o idoso e a comunidade do instituto, promovendo um convívio intergeracional,
motivando assim uma interação social maior entre esses indivíduos. Buscamos estimular o
intercâmbio com instituições que desenvolvam atividades relacionadas aos elementos
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trabalhados nas aulas do projeto, atividades que estimulam a aprendizagem, recorrem a aspectos
culturais da região, possibilitam espaços para discussões construtivas, sendo que todos esses
pontos são usados de um modo mais compreensível, direcionado a pessoa da terceira idade.
Como afirmou FREIRE (1987) “Os educadores devem desenvolver estruturas pedagógicas radicais
que propiciem aos alunos a oportunidade de utilizar sua própria realidade como base para
alfabetização”, dessa forma recorrendo a elementos referentes ao cotidiano dos alunos, assim
como também onde o meio em que os mesmos estão inseridos. O convivo com a realidade dos
participantes do projeto também possibilita o desenvolvimento de novas pesquisas que
permitem a obtenção de conhecimento sobre a realidade social e a sua qualidade de vida
referente ao idoso no na região do Mato Grande. Segundo Nahas (2003) qualidade de vida é “a
condição humana resultante de um conjunto de parâmetros individuais e sócio‐ambientais,
modificáveis ou não, que caracterizam as condições em que vive o ser humano”. Nesse aspecto
procuramos sempre possibilitar ambientes agradáveis e iterativos para proporcionar também
uma boa qualidade de vida, onde os idosos se sintam melhor, com maior autonomia de si, uma
vez que visamos o acesso à alfabetização a pessoa da terceira idade.
Além da alfabetização, com as aulas de Língua Portuguesa, que é o enfoque deste atrigo, o
projeto visa explorar diversas áreas relacionadas a problemáticas pertinentes ao envelhecimento
dos integrantes, a fim de possibilitar uma melhor qualidade de vida para os mesmos. Abaixo
(Tabela 1) temos o cronograma expondo todas as áreas trabalhadas no projeto e os horários
semanais vinculados a elas.
Tabela 1 – Cronograma de aulas semanais
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

09:00

Planejamento

Educação
Física

Educação
Física

Planejamento

‐

Intervalo

‐

Intervalo

Intervalo

‐

‐

10:00

‐

Hidroginástica

Educação
Física

‐

‐

11:00

‐

Saída

Saída

‐

‐

Durante esse período de execução do projeto podemos perceber grandes avanços em
relação à aprendizagem dos idosos participantes. Os resultados foram perceptíveis por meio de
atividades feitas e analisadas, podemos ressaltar vários efeitos, desde reconhecimento das letras
do alfabeto (para os analfabetos) passando pela melhora da caligrafia, interpretação de textos
dentre outros fatores. Também foram analisados os aspectos como a melhora no humor, maior
autonomia de si, maior interação com os demais participantes, maior espontaneidade e
socialização em geral. No gráfico abaixo (Gráfico1) temos a analise do grau de escolaridade dos
alunos.
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Gráfico 1 ‐ Grau de escolaridade dos alunos.
Podemos perceber, com a análise do gráfico, que o número de alunos não alfabetizados
ainda é preocupante, porém os resultados obtidos até agora foram satisfatórios, tendo em vista a
participação dos envolvidos, o reconhecimento das letras do alfabeto, formação de sílabas,
identificação de algumas palavras, dentre outros aspectos. Podemos apontar de uma forma geral
que os resultados até aqui relatados foram de suma importância para os idosos, com ênfase nos
aspectos mais funcionais da leitura e da escrita, como a grafia do próprio nome, a leitura de
informativos nas ruas, supermercados, letreiros, placas de restaurantes, destino/origem de
ônibus etc. Concluindo, foi bastante perceptível o avanço na aprendizagem, a confiança
adquirida, por parte dos alunos na equipe, ao decorrer do projeto, o prazer em trabalhar com as
palavras, o envolvimento dos idosos com a comunidade estudantil do campus, possibilitando
novas experiências, o que foi muito proveitoso e inovador para eles, além de outros fatores
bastante relevantes.
CONCLUSÃO
Com da análise dos resultados que o projeto obteve durante essas edições, podemos
afirmar que foi bastante satisfatório para a melhora do desenvolvimento do grupo da terceira
idade. Durante o período de duração do projeto, foi bastante perceptível à motivação e o prazer
dos participantes na execução das aulas de Língua Portuguesa, levando em conta o registro de
dados feito no projeto e a frequência de falta dos alunos nas aulas foi mínima, apenas
considerando as faltas por motivos pessoais, como doenças, e problemas familiares,
possibilitando dessa forma o aprimoramento no desempenho, pois o grupo é bastante motivado
a participar e a executar as atividades de uma forma em que haja um maior envolvimento,
permitindo o compartilhamento de experiências entre si, ajudando, também com a socialização e
outros fatores, o grupo inteiro. Outro ponto a ser considerado foram os relatos e críticas
construtivas que recebemos a respeito das aulas ministradas e das atividades propostas, o que
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nos motiva a nos dedicarmos ainda mais, buscando sempre novos e melhores recursos para
melhorar cada vez mais as aulas. Os dados obtidos durante esse tempo de trabalho foram
bastante promissores, e com a continuação das aulas, em sua próxima edição, pretendemos
alcançar metas desafiadoras, entre elas: uma maior ampliação aos conhecimentos na área da
Língua Portuguesa, o desenvolvimento na escrita e leitura a um maior número de participantes
ali inseridos, também como a ampliação do entendimento nos conteúdos em geral, além de
continuar possibilitando melhoras significativas na autoestima dos participantes, para que assim
eles se tornem mais confiantes para interagir na sociedade.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo obter um diagnóstico
dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) produzidos
no Hospital Regional Hélio Morais Marinho do
Município de Apodi‐RN e avaliar se a Unidade de
Saúde encontra‐se de acordo com as normas exigidas
para o seu funcionamento. Ressaltando ainda a
importância do correto gerenciamento desses
resíduos, classificação e minimização dos mesmos
bem como os riscos que os profissionais desses
estabelecimentos correm pelo mau gerenciamento
dos mesmos. O trabalho foi desenvolvido por meio de
um questionário com o principal gestor
administrativo do Hospital, a fim de verificar a

realidade da unidade e se a mesmo obedece às
normas exigidas pela Legislação vigente. Além de
verificar se no estabelecimento existe o plano de
gerenciamento e se o mesmo está em vigor, será
avaliada
também,
os
procedimentos
para
minimização e a sua destinação final, ressaltando os
riscos à saúde de pacientes e profissionais
prestadores desses serviços. Contudo, esse estudo
proporcionará uma visão mais crítica sobre como está
ocorrendo o gerenciamento dos RSS no Hospital
Regional Hélio Morais Marinho, proporcionando à
população apodiense informações sobre esse tema
que
não
é
frequentemente
discutido.

PALAVRAS‐CHAVE: Estudo diagnóstico, resíduos de serviços de saúde, riscos à saúde.

ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT OF HEALTH SERVICES IN REGIONAL HOSPITAL HÉLIO
MARINE CITY OF MORAL APODI‐RN
ABSTRACT
This study aims to get a diagnosis Waste
Health Services (RSS) produced in Hélio Morais
Marine Hospital Regional Municipality Apodi‐RN and
assess whether Health Unit conform to the standards
required for its operation. Underscoring the
importance of the proper management of these
wastes and the risks that professionals such
establishments run by bad management of the same.
This present work will be developed through a
questionnaire with the principal administrative
manager of the Hospital in order to verify the reality
of these establishments and the same conform to the

standards required by law. In addition to checking if
this establishment is the management plan and
whether it is in force, will also evaluate the amount of
waste produced, and procedures for minimizing its
final destination, highlighting the health risks to
patients and providers of professional services.
However, this study will provide a more critical view
on how the management is taking place at the
Regional Hospital of RSS Hélio Morais Marino, giving
the population apodiense information on this topic
that
is
not
often
discussed.

KEY‐WORDS: Diagnostic study, health service residues, health risks.
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ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL
HÉLIO MORAIS MARINHO DO MUNICÍPIO DE APODI‐RN
INTRODUÇÃO
No Brasil, até pouco tempo atrás, os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) eram
conhecidos somente como "lixo hospitalar". Essa denominação foi substituída pela atual, ao se
verificar que não só nos hospitais, mas também outros estabelecimentos prestadores de serviços
na área de saúde geram resíduos com características semelhantes. (CUSSIOL, 2000).
Na Resolução da Diretoria Colegiada‐RDC Anvisa n° 306/04, Resíduos de Serviços de
Saúde ou RSS são os resíduos resultantes de atividades exercidas por estabelecimento gerador
que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final. (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO
AMBIENTAL‐ORG., 2008).
A problemática na qual se encontram inseridos os resíduos hospitalares está intimamente
ligada a fatores condicionantes do seu mau gerenciamento, que requer da sociedade uma maior
preocupação com esses resíduos, visto que, estes vêm a ocasionar riscos ao ambiente e a saúde
pública. Além destes aspectos, deve ser considerada a forma intensa como os indivíduos têm
ocupado o espaço das cidades e, acima de tudo, a concepção que se tem do lixo. Por isso, é de
suma importância o conhecimento sobre a realidade local para podermos entender a logística do
gerenciamento dos resíduos no mesmo (ANTONIO et al., 2008).
Para a realização dessa pesquisa, o projeto fundamentou‐se principalmente no estudo
feito em dois hospitais localizados na cidade de Itabuna – BA, na qual, a caracterização da
unidades teve como objetivo principal quantificar a geração total de resíduos nos Centros
Cirúrgicos e dos diversos grupos de materiais presentes em um período de 14 dias. (SALOMÃO et
al., 2004).
De acordo com os resultados obtidos no trabalho realizado em Itabuna foi possível
deduzir que os profissionais de saúde que atuam nos Centros Cirúrgicos desconhecem os padrões
normativos quanto ao manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e o seu gerenciamento
limita‐se à coleta e acondicionamento dos mesmos em saco plástico branco, para que sejam
recolhidos pelo sistema público de coleta municipal. (SALOMÃO et al., 2004).
Para uma abordagem inicial da problemática dos RSS e visando identificar especialmente
problemas do seu gerenciamento nas unidades de saúde de Apodi‐RN, foi programada uma série
de entrevistas, visitas e inspeções técnicas a fim de conhecer os estabelecimentos, identificar e
classificar os diferentes tipos de resíduos, de acordo com a RDC nº 33/2003 ANVISA.
Baseado nisso, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise de
gerenciamento dos resíduos gerados no Hospital Regional Hélio Morais Marinho, do Município
de Apodi‐RN. Onde se pretende obter um diagnóstico a partir dos resultados dos questionários,
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dos resíduos originados, do plano de gerenciamento e se o mesmo está em uso nessas unidades
de saúde.

METODOLOGIA
Levantamento Bibliográfico
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico no intuito de conhecer os
conceitos norteadores do tema. Também foram privilegiadas a leitura e análise das instruções
normativas das legislações brasileiras, elaboradas por instituições públicas relacionadas ao meio
ambiente e a saúde pública. Para a realização do mesmo foi utilizadas fontes como: Scielo,
Google Acadêmico, Periódicos CAPES, entre outros.
Localizações das Fontes de Informação
O presente trabalho se deu na forma de um estudo de caráter exploratório sobre o
gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) no Hospital Regional Hélio Morais
Marinho, localizado na Rua Projetada, s/n, (Figura 01) do município de Apodi‐RN. No estudo
foram avaliados os seguintes fatores: o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde no
hospital, a classificação, minimização, os riscos associados ao contato direto e destinação final.
Além da análise sobre como ocorre o gerenciamento dos RSS na unidade avaliou‐se também de
que maneira é feito o descarte ressaltando os riscos à saúde, tanto dos pacientes como aos
profissionais prestadores desses serviços.

Figura 01: Hospital Regional Hélio Morais Marinho.

Avaliação do Gerenciamento dos RSS no Hospital Regional Hélio Morais Marinho no Município
de Apodi
Nesse trabalho inicial foi realizada uma avaliação a partir de uma abordagem com a
Gestora da unidade de saúde, Srª Maria Das Graças Marinho. O estudo deteve‐se a aplicação de
um questionário (ver anexo 1) no qual teve como objetivo principal verificar no estabelecimento
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existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) e se o mesmo
está em vigor.

RESULTADOS ESPERADOS
Após aplicação do questionário com a gestora do Hospital Regional Hélio Morais Marinho
pode‐se avaliar a real situação sobre o gerenciamento dos resíduos que são gerados na unidade
de saúde. As respostas do questionário foram organizadas e encontram‐se apresentados na
Tabela 1 a seguir.
TABELA 1: Resultados do questionário direcionado à Gestora do Hospital.

Questões

Respostas da Gestora

1ª

“Existe um plano de gerenciamento que está em fase de
conclusão, na qual, foi elaborado por uma equipe nos vários
setores do Hospital, onde os membros responsáveis são os
profissionais dos Serviços Gerais, Enfermeiros, Diretora
Administrativa e o Serviço Social”.

2ª

“O Hospital possui cerca de 240 profissionais e sua demanda
está em torno de 160 a 180 pacientes por dia. Esta Unidade
de Saúde tem a capacidade atual de 52 leitos e também
atende aos municípios de Apodi, Felipe Guerra, Severiano
Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú e algumas cidades do Ceará”.

3ª

“O Estabelecimento gera resíduos comuns e biológicos, e os
responsáveis por seu gerenciamento é uma empresa
terceirizada de Natal‐RN, a SERQUIP, que coleta os resíduos
em todo o Estado”.

4ª

“Existe um armazenamento temporário na Instituição
chamada de “casa dos resíduos”, esta feita por engenheiros
exclusivamente para armazenar resíduos até à sua
destinação final”.

5º

“Há uma empresa de Natal‐RN contratada pela Secretaria de
Saúde do Estado que recolhe todos os resíduos biológicos
de todas as Unidades de Saúde do Estado por duas vezes na
semana, já o lixo comum produzido no mesmo
estabelecimento é coletado pela Prefeitura que também
acontece duas vezes por semana. Não se sabe ao certo para
onde vão esses resíduos depois de levados pela empresa
terceirizada, acredita‐se que ao chegar lá, esses resíduos são
incinerados”.
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6ª

“Já ocorreram casos de acidentes com profissionais da
instituição, onde os mesmos foram submetidos a testes
rápidos de HIV, feitos no Hospital ou em outra unidade de
saúde de Apodi. A Instituição é também a responsável pela
orientação dos funcionários sobre os riscos e prevenção de
acidentes. Ao ser questionado sobre os EPIs, a empresa de
Natal‐RN é a responsável pelo fornecimento de todo o
material aos profissionais de saúde que trabalham
diretamente e indiretamente com esses resíduos”.

A tabela acima mostra que o estabelecimento em questão possui um Plano de
Gerenciamento de Serviços de Saúde (PGRSS) e que ele ainda está em fase de conclusão. O
mesmo foi elaborado por uma equipe nos vários setores do Hospital. A Unidade de Saúde possui
cerca de 240 profissionais, tem a capacidade atual de 52 leitos e sua demanda está em torno de
160 a 180 pacientes por dia. Em relação à produção e ao descarte, o estabelecimento gera
resíduos comuns e biológicos, estes que são coletados de diferentes maneiras, os resíduos
considerados comuns são de inteira responsabilidade da Prefeitura local, enquanto os resíduos
biológicos ou perfurocortantes (em contado com o sangue) são devidamente coletados duas
vezes por semana por uma empresa terceirizada.
Os resíduos gerados são armazenados temporariamente, esse armazenamento
temporário, conhecido por “casa dos resíduos”, é localizado na parte externa do Hospital e foi
construído por Engenheiros para armazenar os mesmos até à sua destinação final. Porém, a
gestora não sabe ao certo para onde vão esses resíduos depois de levados pela empresa
terceirizada, acredita‐se que ao chegar lá, esses resíduos são incinerados.
Segundo a diretora já ocorreram casos de acidentes com profissionais da instituição, onde
os mesmos foram submetidos a testes rápidos de HIV. A Unidade de Saúde é também a
responsável pela orientação dos funcionários sobre os riscos e prevenção de acidentes. Em
relação ao uso dos EPIs, a empresa responsável pela recolha dos resíduos, é também fornecedora
de todo o material aos profissionais de saúde que trabalham diretamente e indiretamente com
esses resíduos.
Após avaliação do material pode‐se verificar que o Hospital Regional Hélio Morais
Marinho encontra‐se parcialmente de acordo com as normas exigidas pelos órgãos federais,
responsáveis pela área de saúde e meio ambiente. Pois não foi possível constatar se na
Instituição ocorre à segregação na origem dos resíduos e se esses estão sendo descartados de
maneira correta. É importante ressaltar que o mesmo ainda está na fase de conclusão do seu
PGRSS, além de possuir uma empresa encarregada para a destinação final dos resíduos
produzidos.
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CONCLUSÃO
Através do presente estudo foi possível verificar como é realizado o gerenciamento dos
resíduos produzidos no Hospital Regional Hélio Morais Marinho, da cidade de Apodi‐RN. Além de
avaliar se essa Unidade de Saúde está de acordo com as normas exigidas para o seu
funcionamento. Pretende‐se expandir a avaliação com demais funcionários e em outras unidades
de Saúde do Município com intuito de proporcionar à população apodiense informações
importantes quanto ao descarte e os riscos associados ao seu mau gerenciamento o que pode
resultar em futuras ações que sejam menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
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ANEXOS

Anexo 1: Questionário direcionado à Gestora do Hospital Regional Hélio Morais Marinho.

1. Nesta Instituição de Saúde há o PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço
de Saúde)? E como se deu a elaboração desse plano?

2. Qual o número de funcionários trabalha neste estabelecimento? E em média qual a
quantidade de pacientes atendidos por semana?

3. Quais os tipos de resíduos gerados neste estabelecimento e quem são os responsáveis
pelo gerenciamento dos mesmos?

4. Há um armazenamento temporário dos resíduos nesta unidade de saúde?

5. Há um órgão responsável pela coleta desses resíduos e com que frequência eles são
coletados? Se houver um órgão responsável, onde é feito o descarte final?

6. Todos os funcionários trabalham com os equipamentos de proteção individual (EPIS)? Já
ocorreu algum acidente pelo manuseio de algum resíduo? Caso tenha ocorrido, quais
foram às medidas tomadas para que não se repita?
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RESUMO
O presente artigo descreve os resultados finais das
atividades de pesquisa desenvolvidas através da
disciplina de Práticas Pedagógica I, componente
curricular do Curso de Licenciatura em Matemática,
ofertada no 2° semestre de 2013. O trabalho tem como
objetivo estudar uma metodologia de ensino que possa
contribuir para o ensino da Geometria Espacial nas
séries iniciais do Ensino Fundamental. Utilizou‐se a
Resolução de Problema como estratégias de ensino e
aprendizagem na mesma linha de pensamento de Polya
e Dante. O estudo utilizou as Teorias da Simetria
Invertida e a da Transposição Didática como arcabouço
teórico para desenvolvimento da pesquisa em tela. A
pesquisa é do tipo etnográfica, utilizou‐se a observação

participante para apreensão das significações e das
experiências subjetivas dos envolvidos durante a
pesquisa in locus. A investigação foi aplicada na mesma
turma da pesquisadora enquanto aluna. Observou‐se
durante a atividade, que os participantes buscavam
meios de resolver as situações problemas, interagiam‐se
uns com os outros, criavam suas próprias estratégias.
Verificou‐se que a autonomia, as relações interpessoais
e intrapessoais valorizam os níveis de conhecimento dos
envolvidos. Colaborou para o aumento da autoestima
dos acadêmicos. Identificaram‐se, ao longo das
observações, indicativos de Simetria Invertida e de
Transposição Didática na ampla participação dos
acadêmicos
durante
a
aplicação
pesquisa.

PALAVRAS‐CHAVE: Geometria Espacial; Formação de Professores; Simetria Invertida; Transposição Didática.

DISCUSSING THE TEACHING OF SPATIAL GEOMETRY BY MIRROR SYMMETRY AND DIDACTIC
TRANSPOSITION
ABSTRACT
This paper describes the final results of the research
activities developed through the discipline of
Pedagogical Practices I, curricular component of the
Bachelor of Mathematics, offered in semester 4, 2013.
The work aims to study a teaching methodology that can
contribute to the teaching of spatial geometry in the
early grades of elementary school. We used the Problem
Solving strategies for teaching and learning in the same
line of thought Polya and Dante. The study used the
Theory of Inverted Symmetry and the Didactic
Transposition as a theoretical framework for research
development on screen. The research is the

ethnographic, we used participant observation to
apprehension of the meanings and subjective
experiences of those involved in research in locus. The
research was applied in the same class of student
researcher. It was observed during the activity, the
participants sought ways to resolve problem situations,
interacted with each other, created their own strategies.
It was identified along the observations, indicative of
Inverted Symmetry and Didactic Transposition in broad
participation of academics involved during application
research.

KEY‐WORDS: Spatial geometry; continuing education of teachers; Inverted Symmetry; Didactic Transposition.
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DISCUTINDO O ENSINO E APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA ESPACIAL A LUZ DA SIMETRIA
INVERTIDA E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

INTRODUÇÃO
Supondo que a formação inicial e continuada de professores deve ser prioridade na
educação brasileira, entendemos como acadêmicos do Curso de Licenciatura de Matemática, que
precisamos contribuir para uma mudança necessária na educação superior. Salientamos que a
formação inicial deve ser vista como uma estratégia holística de profissionalização do professor,
pois, segundo nosso entendimento, ela é via fundamental para a melhoria da educação
brasileira.
Isso nos preocupa, pois, a utilização de metodologias tradicionais, na maioria das vezes,
não favorece em nada o desenvolvimento das habilidades Matemáticas como: reconhecer o
contexto abordado nas questões; qual o melhor caminho para se chegar à resposta; quais
operações se fazem necessárias para se alcançar o objetivo desejado. Pesquisas mostram que a
matemática ensinada na escola, a cada dia torna‐se mais difícil e obsoleta devido à utilização de
metodologias tradicionais pela grande maioria dos professores de matemática (D´AMBROSIO,
2004).
Os exames nacionais e internacionais refletem o aprendizado insatisfatório dos alunos da
educação básica. Como exemplo, basta analisarmos os dados da última Prova Brasil, realizada em
2011 e divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP). Ainda conforme o INEP (2011), em Roraima, dos 7.570 alunos do 5° ano que fizeram a
prova, apenas 1.435 demonstraram um aproveitamento adequado. Dito de outra forma, apenas
19% dos alunos possui aproveitamento adequado à competência de resolução de problemas.
É importante salientar que essa realidade não é diferente nos conteúdos relacionado à
Geometria Espacial, visto que a mesma é ensinada de forma mecânica. Neste sentido Martins e
Andrade (2008) afirmam que muitas vezes ela é deixada em segundo plano. Logo, este descaso da
Geometria Espacial abre uma lacuna na estruturação do conhecimento matemático do aluno.
Na pesquisa em tela, optamos por escolher como conteúdo curricular a Geometria
Espacial, pois em linhas gerais é considerada como uma ferramenta para descrever e interagir
com o espaço no qual vivemos (ANGELI e NOGUEIRA, 2007). Sem conhecer Geometria, a leitura
interpretativa do mundo torna‐se incompleta, visto que as comunicações das ideias ficam
reduzidas e a visão da matemática torna‐se distorcida (BARBOSA apud MARTINS et al, 2010).
Como tendência pedagógica, optamos pela Resolução de Problemas. Rodrigues e
Magalhães (2008) afirmam que esta tendência pedagógica está sendo utilizada como
metodologia de ensino em varias disciplinas, pois propicia uma mobilização de saberes no
sentido de buscar uma solução. Contudo, é imprescindível que se entenda a diferença entre
exercício e problema.
Para Dante (1997) (apud ANGELI e NOGUEIRA, 2007) o exercício é para exercitar certo
algoritmo ou processo, enquanto o problema é a descrição de uma situação onde se procura algo
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desconhecido que não tem previamente algoritmos que garanta a solução. Rodrigues e
Magalhães (2008) afirmam que na busca da resposta o aluno aprende a montar estratégias,
raciocinar logicamente e ao final deverá verificar se sua estratégia foi válida, esse processo ajuda
no amadurecimento das estruturas cognitivas.
A resolução de problemas é uma metodologia de ensino com bastante riqueza no
processo de ensino e aprendizagem. Gera muitos processos de pensamento; através dela o aluno
levanta várias hipóteses; possui muitos caminhos para se chegar à solução; tem como
componente fundamental, na hora de resolver um determinado problema, a criatividade no
pensar e no fazer.
Utilizamos para contribuir com nossa prática pedagógica o entendimento da Transposição
Didática, utilizada para transpormos o saber formalizado (científico) ao saber ensinado
(transformado didaticamente). E o de Simetria Invertida para nos enxergarmos como professor,
refletindo sobre nossa práxis pedagógica e ressignificando‐a constantemente.
Entendemos por Transposição Didática a ferramenta pela qual temos consciência do saber
sábio (conhecimento científico) para o saber a ensinar (conhecimento formalizado nos livros
didáticos) e este implica no saber ensinado (o conhecimento que de fato ensina‐se em sala de
aula). O termo apareceu em 1975 com sociólogo Michel Verret, mas foi no livro La Transposition
Didactique de Yves Chevallard que , em 1985, o termo ganhou o sentido que utilizamos na
pesquisa. Neste livro, Chevallard (1991) mostra as transposições sofridas por um saber quando
este passa do campo científico para o campo escolar.
Por sua vez, a Simetria Invertida é um processo pelo qual o professor, vive o papel do
aluno. Dito de outra maneira, o professor ensina o aluno como ele gostaria de ser ensinado. Essa
prática implica numa apreensão ou ressignificação de seu papel de ensinar. , dito de uma de
espelhamento ou de vários espelhamentos, pelo qual o professor, vivendo o papel de aluno
apreende ou ressignifica o papel de professor.
Diante do exposto, desenvolvemos a pesquisa com o intuito de refletimos: a importância
da forma que o conhecimento é repassado ao acadêmico, pois acreditamos que essa maneira
interfere nas ações futuras deste, como profissional da educação; a importância da
transformação deste conhecimento acadêmico em conhecimentos para sua práxis pedagógica; a
importância das estratégias que o acadêmico utiliza para transformar e organizar esse
conhecimento que ele recebe em prol de sua profissão; a importância da motivação docente
como inspiração aos acadêmicos para transformarem e organizarem os conhecimentos recebidos
para sua ação profissional.
MATERIAIS E MÉTODOS
Com a intenção de estudar uma metodologia de ensino que possa contribuir para o
ensino da Geometria Espacial nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a partir da Resolução de
Problema como estratégias de ensino e aprendizagem, para o planejamento, gerenciamento,
execução e avaliação da práxis pedagógica, pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), Campus
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Boa Vista (CBV), utilizamos como arcabouço teórico as Teorias da Simetria Invertida e a da
Transposição Didática.
Os participantes da pesquisa, durante sua execução, pertenciam à turma do quarto
módulo do Curso de Licenciatura em Matemática. A referida turma tem seu funcionamento no
período matutino da referida IES. Compunha o espaço amostral da investigação, um total de
treze alunos, incluindo a pesquisadora e um docente. Os discentes foram escolhidos pela
conveniência que as turmas apresentavam à pesquisa. Os critérios de conveniência adotados
foram: i) Era a turma da pesquisadora; ii) a pesquisadora se sentia segura, tendo em vista, que
era seu primeiro trabalho de pesquisa como acadêmica; iii) havia a participação efetiva de todos
acadêmicos envolvidos, facilitando a coleta de dados in locus; iv) fazia parte do componente
didático Prática Pedagógica I.
Antecedendo aos instrumentos de coleta de dados, fizemos, como ponto de partida de
nossa pesquisa, uma revisão bibliográfica para construção do estado da arte, através de livros,
revistas, internet e artigos científicos que fizessem menção à temática em questão.
Conforme Oliveira Netto, (2008, p.44):
“A pesquisa bibliográfica tem por objetivo o levantamento dos dados e informações
contidos nas fontes documentais. Nesse sentido, considerando a capacidade de
armamento de dados de cada memória particular, em geral adota‐se o método de
fichamento para a coleta e conservação de tais informações [...]”.

Após o fichamento, as informações foram incluídas na pesquisa como registro teórico
acerca da temática pesquisada. Os dados coletados com a pesquisa bibliográfica foram essenciais
para o desenvolvimento da pesquisa e organização da observação participante. Em relação aos
procedimentos da investigação, a pesquisa é do tipo etnográfica. Segundo André (2003), a
pesquisa etnográfica fazem usos de técnicas tradicionalmente associadas à etnografia, como, a
observação participante, a entrevistas e a análise de documentos. Vê o pesquisador como
instrumento principal na coleta e análise dos dados. Dá ênfase no processo e não no produto ou
resultados finais.
Preocupa‐se com o significado, com a maneira particular em que cada pessoa vê a si
mesma, suas experiências e o ambiente que as rodeia. Utiliza o trabalho de campo para suas
coletas. A riqueza na descrição e na indução de “situações, pessoas, ambientes, depoimentos,
diálogos, que são por ele reconstruídos em forma de palavras ou transcrições literais” (ANDRÉ,
2003, p. 29). Considerando a natureza do problema investigado, seu caráter descritivo, a
pesquisa parte de uma abordagem qualitativa. Devido ao tratamento e análises das informações
coletadas, sem fortes teores quantitativos, coletados a partir de um ambiente natural sem a
intenção de manipulação de variáveis e reducionismos da realidade. Essa abordagem, segundo
André, (2003, p.17):
[...] se configura a nova abordagem (alguns autores preferem o termo paradigma) de
pesquisa, chamada de “naturalística” por alguns ou de “qualitativa” por outros.
Naturalística ou naturalista porque não envolve manipulação de variáveis, nem
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tratamento experimental; é o estudo do fenômeno em seu acontecer natural.
Qualitativa porquê se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que divide a
realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando‐as isoladamente),
defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os
componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas.

Considerando que a pesquisadora era parte integrante da amostra e que sua participação
foi real com o grupo de pesquisa, a técnica para pesquisa de campo foi à observação
participante. Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 196), nesse tipo de investigação, o
pesquisador “[...] se incorpora ao grupo, confunde‐se com ele. Fica tão próximo quanto um
membro do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste”.
A prática foi realizada utilizando situações problemas na mesma linha de pensamento de
Polya (1978) e Dante (1997). Classificamos situações‐problemas envolvendo a geometria espacial
como conteúdo curricular. Divididos a sala em grupos de três, distribuímos para cada grupo uma
situação‐problema, com instruções para sua resolução.
Depois da resolução da situação problema sugerida, abriu‐se um espaço para os
participantes, em grupo, contextualizarem suas respostas. Essa interação foi de fundamental
importância para que os alunos comparassem suas respostas, concordando ou não com a solução
encontrada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A conversa inicial da observação participante nos levou a compreensões importantes para
nossa prática como futuros professores de matemática. Numa reflexão das tendências
educacionais num contexto matemático, no qual, escolheu‐se a Resolução de Problemas, os
acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática do IFRR‐CBV mostraram‐se participativos.
Buscamos juntos conhecê‐la e verificar em quais situações na vida docente poderia se fazer mão
desta metodologia para se obter um maior percentual de rendimento das aulas.
Em resposta a discussão das tendências educacionais, estávamos convencidos que
utilizaríamos a resolução de problema com tendência. Pautado pela tendência supracitada
construímos um plano de aula para orientar a prática de aplicação do conteúdo de Geometria
Espacial, o qual foi escolhido devido a grande maioria dos alunos terem dificuldades nessa área
da Matemática, bem como por ser um conteúdo não muito abordado pelos professores da
disciplina. De fato, vimos em alguns trabalhos essa lacuna da geometria enquanto componente
curricular, Fainguelernt apud Martins e Andrade (2011) aponta quatro motivos para isso:




A não renovação do ensino de geometria, o que causou um obstáculo na
aprendizagem de seus conteúdos;
A formação dos professores, que nos cursos de licenciatura tiveram uma formação
que não se preocupou em como eles incluiriam a Geometria em suas práticas
pedagógicas;
A formação falha do professor é aumentada com a sobre carga de trabalho o que os
obriga a lecionar os conteúdos conforme apresentados nos livros didáticos e estes
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sempre colocavam o conteúdo de geometria no final, o que significava ter‐se pouco
tempo para lecioná‐la ou nem mesmo ter este tempo;
E finalmente a questão curricular que relegou a Geometria a um segundo plano
entre os conteúdos a serem ensinados.

Isto posto, entendemos que seria necessário, abordar o conteúdo supradito, e
implementarmos ao ensino dele novas ferramentas didáticas‐pedagógicas. A sugestão aqui
apresentada trará melhorias para a formação inicial e continuada do grupo, para que busquemos
novas metodologias de ensino.
Felizmente, as literaturas mostram que atualmente vem se buscando novos métodos para
se ensinar geometria espacial nas series iniciais, visto que, tem sido deixado de lado o ensino da
mesma e isso não é recente, Angeli e Nogueira (2007). Os alunos chegam às series finais de o
ensino básico com muita dificuldade em compreende a os conceitos geometria. De acordo com
PCN’s de Matemática relata que o estudo da Geometria Espacial é de grande relevância, visto que
desenvolvimento a capacidade de abstração, resolução de problemas práticos do cotidiano
(BRASIL apud COSTA et al, 1997).
A utilização da resolução de problemas ajuda no ensino dela própria. Onuchic e Allevato
(2004) apud Angeli e Nogueira (2007) afirmam que quando se faz uso da metodologia de
resolução se consegue colocar a atenção dos alunos sobre idéias que estão sendo estudadas.
Angeli e Nogueira (2007) relatam ainda que esta metodologia não é pra ser trabalhada em
paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas como orientação para a aprendizagem. Outro
ponto que nos chamou atenção foi os objetivos da resolução de problemas, ela cuida em
trabalhar as habilidades e competências necessárias para a área de matemática. Para Dante
(1998) apud Rodrigues e Magalhães (2008) os objetivos da Resolução de Problemas são:








Fazer o aluno pensar produtivamente;
Desenvolver o raciocínio do aluno;
Ensinar o aluno a enfrentar situações novas;
Dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da Matemática;
Tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras;
Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas;
Dar uma boa base matemática às pessoas.

A prática nos mostrou que na resolução de uma situação problema ela perpassa por
algumas etapas. Nos trabalhos de Polya (apud Carvalho 2011) corrobora com o que vimos
durante a prática, são elas:
Primeiro lugar a Compreensão do Problema, em segundo lugar, o Estabelecimento de
um Plano de ação para solucionar o problema, a terceira etapa é constituída pela
Execução do Plano elaborado, e a quarta e última etapa, consiste no Retrospecto dos
passos propostos para a resolução do problema apresentado [Grifo do autor].
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Nossa discussão acerca das etapas para se resolver um determinado problema nos fizeram
pensar que é importante para o aluno passar por todas as etapas descritas acima, para que ele
possa encontrar a resposta e compreender o porquê de adotar sua solução e que ainda existem
outros tipos de solução para um mesmo problema. Outro relato importante, ao se trabalhar com
essa metodologia, é notar a importância do professor em interagir com sugestões e insinuações,
isso não quer dizer que ele apontar o caminho a ser traçado para a solução. O professor deve
perceber que o processo pode ser enfadonho e desinteressante por parte do aluno. Para evitar
isso, (DANTE apud ANGELI e NOGUEIRA 2007), iniciaremos o processor com uma boa situação‐
problema, um bom problema tem as seguintes características:


ser desafiador para o aluno;



ser real;



ser interessante;



ser o elemento de um problema realmente desconhecido;



não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais operações aritméticas;



ter um nível adequado de dificuldade.

No momento da escolha dos problemas é essencial que o professor tenha bastante
atenção para não esquecer as características acima salientadas e que não pule as etapas
necessárias na resolução do problema proposto ao aluno. Martins e Andrad (2011) reforçam a
necessidade de um planejamento prévio e que professor conduza as atividades de modo a
adequar para que consiga manter a atenção dos mesmos durante a aula. É importante ressaltar
que é nas sereis iniciais que o aluno deverá ter seus primeiros contados com a Geometria
Espacial, é neste período que ele forma sua base para um bom desenvolvimento de suas
habilidades.
Percebemos durante a observação participante que envolvimento com o tema Geometria
Espacial, suscitou nos acadêmicos a inquietação em transformar este saber acadêmico (científico)
em um saber formal do livro didático (ensinável) e consequentemente em um saber útil
(aprendível). Este indicativo de Transposição Didática é notável quando os participantes da
pesquisa liam os termos científicos, verificam nos livros didáticos e se perguntavam como fazê‐lo
interessante ao aluno. Consideramos isso como uma revolução, iniciada por Chevallard (1985),
no qual, é importante repensar os meios e interesses dos verdadeiros autores do processo de
ensino e aprendizagem, o professor e o aluno.
Segundo Pinho Alves (2000),
o saber a ensinar é entendido como um novo saber, sua estrutura de origem
está localizada fora do contexto acadêmico produtor do saber sábio. Dessa forma, para
que na integração entre objetos de ensino não haja prevalência de conceitos sem
significado, é recomendado o uso das diferentes fontes de referência, que inspiram e
estabelecem a legitimação de um saber (p. 23).
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A dinâmica de atuar como pesquisadora e ao mesmo tempo ser aluna, despertou várias
incomodações, felizmente o tipo de pesquisa, observação participante, contribuiu para que a
pesquisadora não se sentisse sozinha. Esse tipo de pesquisa fez com que todos partilhassem
reflexões acerca de sermos alunos e professores. Ponderamos sobre nosso próprio
comportamento de alunos, essa análise nos fez perceber que precisamos inovar como futuros
professores, não queremos ministrar aulas desinteressante, onde nossos futuros alunos sintam‐
se desmotivados.
Este indicativo de “Simetria Invertida” é diferente da que tínhamos estudado e do
constituído pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002.
Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da
educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício
profissional específico, que considerem:
I ‐ a competência como concepção nuclear na orientação do curso;
II ‐ a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor,
tendo em vista:
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele
em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se
espera;
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas
em uso capacidades pessoais;
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o
diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as
competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso
eventualmente necessárias.

Esse indicativo foi válido para despertarmos sobre nossa práxis pedagógica. O Curso de
Licenciatura em Matemática do IFRR‐CBV tem esse princípio filosófico. Os docentes estão atentos
e buscam em reuniões pedagógicas discutindo constantemente sua práxis. Como exemplo, temos
este artigo que nasce dentro de uma disciplina curricular do curso em tela.
A compreensão desse fato evidencia a necessidade de que o futuro professor
experencie, como aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, os modelos
didáticos, capacidades e modos de organização que se pretende venham a ser
concretizados nas suas práticas pedagógicas. (Brasil, 2001, p. 39)

Notamos que as competências não se destinam, nas políticas educacionais do Brasil,
apenas à Educação Básica. Tornaram‐se eixo estruturante para a formação docente, como vimos
acima e uma dessas competências é a de Simetria Invertida.
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CONCLUSÃO
Vimos que é imprescindível à formação de professores a reflexão entre prática e teoria.
Essa reflexão entre prática e teoria é que formará a identidade do acadêmico quando tiver
atuando como docente e é a sua práxis que está sendo construída. A favor dessa construção
podemos notar que se encontram as teorias da Transposição Didática e Simetria Invertida. A
formação de professores deve incentivar a interação, argumentação, participação, o respeito, a
cooperação entre docentes e acadêmicos. Bem como, investir no desenvolvimento das próprias
competências pessoais e professorais, buscando a emancipação da realidade exposta.
Em virtude dos argumentos apresentados e considerando o que foi observado concluímos
que as situações‐problemas adotadas para o ensino da Geometria Espacial pode contribuir com
um bom trabalho pedagógico, desde que haja: uma adequação da linguagem científica à faixa
etária do educando; atividades integradas ao conteúdo que contribuem com o desenvolvimento
de diversas competências; envolvimento do hábito de pesquisar, considerando à capacidade
cognitiva dos estudantes e a construção dos conceitos curriculares, por meio de observação,
interlocução, investigação, análise, síntese e avaliação.
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RESUMO
O presente trabalho relata os resultados
obtidos no Projeto Integrador do Curso de
Licenciatura em Química – IFRN. Para tanto foi
realizado um levantamento bibliográfico sobre a
problemática dos Resíduos de Serviço de Saúde
que conseguintemente, foi aprofundado algumas
das suas características. O estudo teve como
principal objetivo informar à população Apodiense,
o que são esses resíduos, bem como os riscos que
os mesmos podem ocasionar quando gerenciados
de forma inadequada, desse modo foi produzida

uma oficina interativa, além da criação de um blog
informativo, ambos com a finalidade de verificar os
conhecimentos e informatizar a população sobre
essa temática. Portanto, este estudo possibilitou
uma reflexão crítica sobre o correto gerenciamento
dos Resíduos de Serviço de Saúde, como também
observar o conhecimento que a população tem
sobre esse assunto, e como os mesmos lidam com
o descarte destes resíduos, visto que, essa
problemática não envolve só os mesmos, mas é um
problema global.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduos de serviço de saúde, Produção de Blog, gerenciamento, oficina.

HEALTH WITH NO DAMAGE: DISCUSSION AND PRODUCTION SUPPORT FOR ALTERNATIVE
WASTE STORAGE OF DOMESTIC HEALTH SERVICES
ABSTRACT
This paper reports the results obtained on
Integrator Project of Course Degree in Chemistry.
Initially, was make an evaluation on literature about the
Health Service waste problem. After that, some of their
characteristics performed was deepened. The study
aimed to inform the Apodiense people about what are
these residues as well as the risks that they cause when

improperly managed, thus was produced an interactive
workshop, in addition to creating an informative blog.
Both in order to verify the knowledge and computerize
the public about this issue. Therefore, this study allowed
for a critical reflection on the proper management of
Health Service waste as well as observe the knowledge
that
people
have
about
this.

KEY‐WORDS: Health service waste, Blog, management, workshop.
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SAÚDE SEM DANOS: DISCUSSÃO E PRODUÇÃO DE SUPORTE ALTERNATIVO PARA O
ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOMICILIARES
INTRODUÇÃO
No Brasil, até pouco tempo atrás, os resíduos de serviços de saúde (RSS) eram conhecidos
somente como "lixo hospitalar". Essa denominação foi substituída pela atual, ao se verificar que
não só nos hospitais, mas também em outros estabelecimentos prestadores de serviços na área
de saúde geram resíduos com características semelhantes (CUSSIOL, 2000).
Na Resolução da Diretoria Colegiada‐RDC Anvisa n° 306/04, Resíduos de Serviços de
Saúde ou RSS são os resíduos resultantes de atividades exercidas por estabelecimento gerador
que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO
AMBIENTAL‐ORG., 2008).
É importante salientar que é inquestionável a necessidade de implantar políticas de
gerenciamento dos RSS nos diversos estabelecimentos de saúde, tendo em vista que, o descarte
inadequado dos mesmos é um dos principais problemas para o meio ambiente. Dessa forma, é
necessário que haja investimentos não apenas na organização e sistematização dessas fontes
geradoras mas, essencialmente, o despertar de uma consciência humana e coletiva voltada à
própria vida (MENDES, 2011).
A problemática na qual se encontram inseridos os resíduos hospitalares está intimamente
ligada a fatores condicionantes do seu mau gerenciamento, que requer da sociedade uma maior
preocupação com esses resíduos, visto que, estes vêm a ocasionar riscos ao meio ambiente e a
saúde pública (WADA, 2007).
Além destes aspectos, deve ser considerada a forma intensa como os indivíduos têm
ocupado o espaço das cidades, e acima de tudo, a concepção que se tem do “lixo”. Por isso, é de
suma importância o conhecimento sobre a realidade local para podermos entender a logística do
gerenciamento dos resíduos no mesmo. (ANTONIO et al., 2008).
Sendo assim, quando esse enquadramento é realizado de forma apropriada, é possível
notar que as ocorrências de problemas são reduzidas quanto ao seu manuseio,
acondicionamento, transporte, tratamento e deposição final. Reunindo o conhecimento desta
classificação, ao treinamento dos indivíduos que irão operar com esses resíduos, as instalações e
tratamentos adequados, podem‐se poupar eventualidades indesejadas com a gestão dos
mesmos.
A partir do exposto, tem‐se que o presente estudo teve por objetivo relatar os
resultados das atividades realizadas durante a Oficina Saúde sem Danos: Discussão e Produção
de Suporte Alternativo para o Armazenamento dos Resíduos de Serviços de Saúde Domiciliares,
bem como obter um diagnóstico do conhecimento dos participantes em relação aos Resíduos de
Serviços de Saúde (RSS) e divulgar o blog informativo.
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METODOLOGIA
Levantamento Bibliográfico
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico no intuito de conhecer os
conceitos norteadores do tema. Também foram privilegiadas a leitura e análise das instruções
normativas das legislações brasileiras, elaboradas por instituições públicas, relacionadas ao meio
ambiente e a saúde pública. Para a realização do mesmo foram utilizadas fontes como: Scielo,
Google Acadêmico, Periódicos CAPES e entre outros.
Oficina‐ Saúde sem danos: Discussão e produção de suporte alternativo para o armazenamento
dos Resíduos de Serviços de Saúde domiciliares
A oficina, ver Figura 1, teve por objetivo proporcionar aos participantes o conhecimento
sobre os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), além de ter oferecido um modelo alternativo para
o armazenamento desses resíduos gerados nas residências dos mesmos. A mesma foi realizada
na 2ª Exposição Tecnológica, Artística e Cultural – EXPOTEC do IFRN, Campus Apodi.

Figura 1‐ Palestra durante a oficina
Inicialmente, foi aplicado um questionário pré‐oficina (Apêndice 1) com os participantes.
Este teve a finalidade de avaliar o conhecimento prévio dos mesmos em relação aos RSS. Após
aplicação, iniciou‐se uma palestra, no qual relatou‐se as principais problemáticas, locais que o
produzem, classificação, e o gerenciamento envolvendo o assunto. Posteriormente, aplicou‐se
um questionário pós‐oficina (Apêndice 2), na intenção de avaliar os conhecimentos adquiridos
nesta.
Por fim, foi disponibilizado aos participantes um modelo de uma caixa coletora de
resíduos, onde os mesmos confeccionaram de acordo com a sua criatividade, com o intuito de
descartar os resíduos produzidos na sua residência. Para tanto, os participantes utilizaram os
seguintes materiais: tesoura, papelão, pincel, tinta, régua, lápis e borracha.
Criação de um Blog Informativo
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Como forma de finalização do trabalho foi desenvolvido um blog com o objetivo de relatar
todas as etapas realizadas durante o Projeto Integrador, bem como divulgar a problemática dos
Resíduos de Serviços de Saúde e a Oficina realizada na 2ª Expotec do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN Campus Apodi.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados dos questionários foi possível obter um diagnóstico do conhecimento
prévio que os participantes tinham sobre RSS. Os resultados do questionário Pré‐oficina
encontram‐se nos Gráficos abaixo.
Figura 1 – Questionamento pré‐oficina sobre a produção de RSS na residência

Sim

40%

Não

60%

De acordo com o Gráfico 1, pode‐se verificar que a maioria dos participantes
desconheciam que os mesmos produzem RSS em suas residências. Já no Gráfico 2, que diz
respeito ao destino desses resíduos revelou‐se que 60% dos participantes descartam esses
resíduos de maneira inadequadas. Desse modo, é importante salientar que tanto a falta de
conhecimento quanto a de informação da geração desse tipo de resíduos nas residências
contribui significativamente para o seu descarte incorreto.
0% 0%
Armazena
Envia para a
reciclagem
Descarta
incorretamente
Outros

40%
60%

Figura 2 – Questionamento pré‐oficina sobre o destino dado dos RSS produzidos
Como é possível constatar no Gráfico 3, pouco mais de 30% dos participantes reconhece
que somente os estabelecimentos prestadores de Serviço de Saúde Humana são responsáveis
pela geração dos RSS. No entanto, observa‐se que mais de 50% dos participantes admitem que os
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estabelecimentos prestadores de Serviço de Saúde Animal e as residências também são
responsáveis pela produção desse material. Ao analisar os Gráficos 1 e 3, verifica‐se que há uma
contradição nas respostas dos mesmos, isso ocorre pelo fato de não haver um conceito
apropriado do que são os RSS e suas especificidades.

Figura 3 – Questionamento pré‐oficina sobre o local de origem dos RSS
Ao analisar o Gráfico 4, observa‐se que 60% dos participantes reconhecem onde é
realizada a destinação dos RSS produzidos no nosso Município. Este dado é bastante relevante
pois o mesmo fundamenta a discussão local realizada no trabalho

Sim

40%
60%

Não

Figura 4 – Questionamento pré‐oficina sobre o conhecimento do destino final dos RSS no
Município de Apodi‐RN
Em relação a forma a melhor forma de descarte dos RSS (questionamento 5, pré‐oficina),
todos os participantes concordaram que a maneira correta para o descarte deve ser separá‐los
de acordo com sua classificação e destiná‐lo à uma empresa para o seu tratamento final.
A partir dos dados dos questionários foi possível obter um diagnóstico do conhecimento
que os alunos têm sobre RSS, os resultados do questionário Pós‐oficina encontram‐se nos
Gráficos abaixo.
20%

Sim
Não

80%

Figura 5 – Questionamento pós‐oficina: A opinião que você tem sobre RSS atualmente é a mesma
que antes da oficina?
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De acordo com os dados dos respondentes explicitados no Gráfico 5, 80% dos
participantes mudaram de opinião em relação aos RSS depois das atividades realizadas na
Oficina. Além disso, observou‐se que todos os participantes da oficina reconhecem que em suas
residências há produção desses resíduos e todos concordam que a maneira de descarte dos RSS
gerados em suas residências são realizadas inadequadamente. Por fim, o questionário pós‐oficina
revelou que todos os participantes adquiriram uma nova visão sobre essa temática.
Contudo, foi elaborado e criado um blog informativo, no qual está às principais
informações que abordam os RSS, além de matérias que trazem a problemática causada pelo
gerenciamento incorreto dos mesmos e ainda a trajetória das atividades realizadas durante o
Projeto Integrador. O endereço do blog é: http://rssquimicapodi.blogspot.com.br/. O mesmo já
teve 330 visualizações até o dia 04/05/2014.

CONCLUSÃO
Através desse estudo, pode‐se diagnosticar que grande parte da população não tem
conhecimento que são geradoras desse tipo de resíduo, e este é um dos fatores que influenciam
diretamente no descarte incorreto dos RSS.
Isso ocorre devido à falta de informação e estudos abordando essa temática, bem como a
deficiência de comunicação entre o poder público e a sociedade acerca das especificidades
envolvendo esses resíduos contribuindo significativamente para o aumento dos riscos que estes
podem causar a saúde pública e ao meio ambiente.
Contudo, faz‐se necessário uma maior divulgação para a sociedade sobre o que são os
RSS, onde são gerados e quais as formas corretas para o seu tratamento final, tendo em vista,
que esses são produzidos cotidianamente nas suas residências, apesar desses geradores não
terem consciência desse fato.
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APÊNDICES
Apêndice 1: Questionário aplicado Pré‐oficina

1. Em sua residência são produzidos Resíduos Serviço de Saúde‐RSS?
( ) Sim

( ) Não

2. Qual destino que você dá aos resíduos hospitalares produzidos em sua residência?
( ) Armazena
( ) Envia para a reciclagem ( ) Descarta incorretamente
( ) Outros _____________________________________________________
3. Em sua opinião onde são gerados os Resíduos de Serviços de Saúde?
(
(
(
(

) Somente em hospitais
) Apenas em estabelecimentos prestadores de serviço de saúde humana
) Em residências e locais prestadores de serviço de saúde humana e animal
) Outros _____________________________________________________

4. Você tem conhecimento sobre a destinação final dos Resíduos de Serviço de Saúde
produzidos no município de Apodi‐RN?
( ) Sim
( ) Não
5. Em sua opinião qual a maneira correta de descarte dos RSS?
( ) Colocar com o lixo comum
( ) Separá‐los de acordo com sua classificação e destiná‐los para uma impressa
responsável para o tratamento final
( ) Aterro sanitário
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Apêndice 2: Questionário aplicado Pós‐oficina
1. A opinião que você tem sobre resíduo é a mesma que antes da oficina?
( ) Sim
( ) Não
2. Depois do que foi apresentado nesta oficina, em sua residência à produção de RRS?
( ) Sim
( ) Não
3. Se na sua residência produz esse tipo de resíduo, a maneira de descarte do mesmo é
correta?
( ) Sim
( ) Não
4. A oficina lhe proporcionou uma nova visão sobre os RRS?
( ) Sim
( ) Não
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ENSINO INTERCULTURAL NA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, COLÔMBIA E PERU: UM OLHAR
SOBRE A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E CULTURAL NA ESCOLA
Z.R. Silva (Técnica em Educação/Pedagoga‐Supervisão)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)
E‐mail: zenete.silva@ifro.edu.br

RESUMO
Este estudo apresenta resultados de uma investigação no contexto escolar da Tríplice Fronteira Brasil,
Colômbia e Peru, no município de Tabatinga/AM, Escola Estadual Marechal Rondon, com o objetivo de se
compreender toda a (toda?) metodologia do processo de ensino‐aprendizagem no ambiente escolar na busca
da implementação da educação intercultural bilíngue numa escola convencional de área fronteiriça. O objeto
de investigação trata da compreensão do modo como à diversidade cultural e linguística é trabalhada numa
escola fronteiriça, que atende estudantes migrantes colombianos e peruanos (indígenas e não indígenas). A
pesquisa é qualitativa, de cunho etnográfico. Os procedimentos metodológicos envolvem roteiro de entrevista
semiestruturada, observação participante e conversa informal com professores, estudantes do ensino
fundamental e médio e equipe pedagógica (professores de apoio) da escola. Para a abordagem do tema foi
realizada uma pesquisa bibliográfica para a fundamentação dos discursos dos sujeitos da pesquisa, e a pesquisa
empírica para confrontar teoria e prática. Os aportes teóricos se dão a partir de discussão dos textos de Candau
(2008), Walsh (2009), (Fleuri, 2001), e recortes com o livro: “Educação na Diversidade: experiências e desafios
na educação intercultural bilíngue”, do Ministério da Educação e UNESCO/2007.
Palavras chave: Tríplice Fronteira, Diversidade Linguística, Escola pública.

CROSS‐CULTURAL EDUCATION IN TRIPLE FRONTIER BRAZIL, COLOMBIA AND PERU: A LOOK
AT THE LANGUAGE AND CULTURAL DIVERSITY IN THE SCHOOL

ABSTRACT
This study presents results of an investigation in the school context Triple Border Brazil, Colombia and Peru, in
the municipality of Tabatinga/AM, Marechal Rondon State School, with the goal of understanding the whole
methodology of the teaching‐ learning process in the school environment in search the implementation of
bilingual intercultural education in a conventional school border area. The object of research is the
understanding of how the cultural and linguistic diversity is crafted in a frontier school that caters Colombians
and Peruvians (indigenous and non‐indigenous) migrant students. The research is qualitative, ethnographic.
The methodological procedures involve script semistructured interviews, participant observation and informal
conversation with teachers, students in middle and high school and teaching staff (teachers support) school. To
approach the issue a literature search for the reasoning of the discourses of research subjects, and empirical
research has been conducted to compare theory and practice. The theoretical contributions are given from
discussion of texts Candau (2008), Walsh (2009), (Fleuri, 2001), and cuts to the book: "Education in Diversity:
experiences and challenges in bilingual intercultural education", Ministry Education and UNESCO/2007.
KEY‐WORDS: Triple Frontier, Linguistic Diversity, Public School.

ENSINO INTERCULTURAL NA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, COLÔMBIA E PERU: UM OLHAR
SOBRE A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E CULTURAL NA ESCOLA
Zenete Ruiz da Silva
INTRODUÇÃO
A educação é um direito inerente à existência de qualquer sociedade, uma obrigação
para qualquer governo e uma necessidade para qualquer cidadão. Trata‐se de uma das
principais molas de uma sociedade dinâmica e ativa na qual a formação se converta em algo
mais do que num direito fundamental: uma fonte de progresso e bem‐estar. O universo
educativo vai muito além da educação básica ou universitária. Trata‐se de uma realidade
que invade outros aspectos da sociedade. E esse é o ideal que a escola deve perseguir na
perspectiva do reconhecimento e valorização da cultura de cada indivíduo.
Nessa perspectiva, esse estudo retrata a temática “Educação Intercultural em escola
de fronteira internacional”, com o objetivo de compreender o processo de ensino e
aprendizagem na perspectiva da educação intercultural bilíngue. O problema investigado
busca responder a seguinte questão: de que modo à diversidade cultural linguística é
trabalhada no espaço escolar fronteiriça, cujo corpo discente é composto de estudantes
brasileiros, colombianos e peruanos (indígenas e não indígenas)?
A investigação aconteceu numa escola da rede pública de Tabatinga. Uma pequena
cidade fronteiriça à cidade de Letícia/Colômbia, por via terrestre, e com a comunidade de
Santa Rosa/Peru, via fluvial. Essas cidades são interdependentes no tocante ao
abastecimento das populações. Todavia, o único marco limítrofe é um poste com as
bandeiras dos respectivos países, o que faz com a população local transite livremente entre
esses países como se as duas cidades fossem uma. O acesso mais frenquente à Colômbia é
pela Avenida da Amizade que começa no aeroporto de Tabatinga e termina em Letícia. O
acesso a Tabatinga se dá somente por barco ou por avião. A viagem fluvial no trecho
Tabatinga x Manaus consome cerca de três dias e, no trecho contrário, aproximadamente de
sete a oito dias.

Fonte:http:/www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/fronteiras.

Figura 1 – Localizacao dos países da Tríplice Fronteira.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa é qualitativa com método etnográfico, na intenção de se descrever a
situação e compreendê‐la com vistas à exploração das culturas estudadas. As informações
foram coletadas por meio de entrevista semiestruturada1 com alguns estudantes migrantes
e indígenas, e professores; observação participante2 nas salas de aula e outras dependências
da escola, não somente para a descrição das pessoas e reprodução de suas falas, mas
também para tentar conhecer e entender a dinâmica das relações humanas e pedagógicas
interculturais na escola; dos ambientes e dos sistemas de significados culturais estudados; e
conversas com professores. Toda essa coleta de informações aconteceu após exposição de
intenções que fizemos em reunião com os agentes escolares.

Figura 2 – Estudantes indígenas colombianos e peruanos.

1

As semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de
discorrer sobre o tema proposto. Fonte: BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar:
como fazer entrevistas em Ciências Sociais. Em Tese. Revista eletrônica dos pós‐graduandos em Sociologia
Política da UFSC. Vol. 2 nº 1 (3), janeiro‐julho/2005, p. 68‐80. Disponível em:
http://www.emtese.ufsc.br/3_art5.pdf. Acesso: 20/01/2013.

2

“[...] a observação participante pressupõe sempre um certo grau de interação do (a) pesquisador (a) com o
objeto de estudo, pois ao mesmo tempo em que afeta de alguma forma o contexto estudado é também por ele
afetado.” (MIGUEL, 2010, p. 16).

A pesquisa documental aconteceu no Plano de Ação, em Planos de aula e na Proposta
Curricular da escola, com o intuito de análise do discurso dos sujeitos em comparação com a
prática pedagógica na escola. A proposta curricular trabalhada na escola segue as Diretrizes
Curriculares Nacionais, que faz menção a um ensino intercultural de conformidade com a
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (2002, Art. 4), a qual orienta para uma
educação com o “compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos
povos autóctones”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levando‐se em consideração a nacionalidade dos habitantes da fronteira estudada, o
corpo discente da escola investigada é formado, também, por brasileiros, colombianos e
peruanos, filhos de pais brasileiros e mães colombianos/peruanos ou vice‐versa. Todos com
dupla nacionalidade, residentes nas cidades de Letícia/Colômbia e em Tabatinga/Brasil.
Dentre esses há aqueles que são filhos de migrantes colombianos e peruanos, cujos pais
trabalham no Brasil.
A maioria desses estudantes migrantes não tem o domínio total do idioma local.
Apenas entendem e falam algumas palavras e/ou frases em Português. Como os professores
se comunicam somente através do idioma brasileiro, a comunicação torna‐se uma
dificuldade para o processo de aprendizagem. Principalmente para os/as estudantes
indígenas que são tímidos e não fazer qualquer contato com os colegas na sala de aula.
Pertencem à classe econômica baixa, cujos pais trabalham na informalidade, no ramo
de vendedores ambulantes. Fator que, segundo informações das professoras, faz com que
os pais vejam a escola como uma aliada à sobrevivência da família. Haja vista que os
estudantes ao ingressarem na escola recebem gratuitamente livros e outros materiais
didáticos, além de fardamento e merenda escolar.
Nas entrevistas com professores/as, o que eles disseram é que “como a escola está
localizada no Brasil não tem a responsabilidade com os alunos migrantes, falantes de outra
língua. Pelo contrário, os migrantes é que devem aprender a falar e compreender a língua
local”. Pensamento que por vezes é compartilhado por alguns dos alunos migrantes
entrevistados.
Nas observações nas salas de aula e conversa com professores foi argumentado que a
escola não oferece uma proposta de ensino bilíngue, mesmo reconhecendo a diversidade
linguística e cultural nas salas de aula. Percebeu‐se o desconforto e descrédito de alguns
diante dessa realidade, que a cada dia compromete a prática educativa desses professores,
que sequer são chamados a discutir essa temática quando planejam suas aulas.
De acordo com uma professora:
O caráter monocultural está arraigado na educação escolar, parecendo ser inerente
a ela. Contudo, aperfeiçoar uma proposta direcionada a Pluralidade Cultural não é
tarefa fácil e para que se possa avançar nesse processo é preciso que os
professores sejam peças fundamentais para se reinventar a cultura escolar,
desenvolvendo um novo olhar, uma sensibilidade diferente para atender a
diversidade com objetivos claros durante o processo de ensino e aprendizagem.

A educação intercultural bilíngue é uma estratégia pedagógica e um recurso para a
construção de uma pedagogia diferente e significativa em sociedades pluriculturais e
multilíngues (Condo, 2007). Não é um problema. É uma forma de reconhecimento de
valorização da diversidade social, cultural e linguística de uma sociedade.
Quanto às dificuldades enfrentadas pelos docentes para trabalharem e as dificuldades
dos estudantes migrantes que falam bem, apenas, o espanhol e o dialeto ticuna,
observamos que a falta de comunicação entre ambos têm consequências que vão desde o
relacionamento com os colegas até a aprendizagem dos conteúdos ensinados, conforme
afirmaram as professoras:
As dificuldades mais constantes é o trabalho com os estudantes migrantes
indígenas, pelo motivo de eles não falarem muito, estão sempre calados, para os
colombianos e peruanos, eu em particular só falo a língua espanhola quando é
necessário, porque eles vêm para o Brasil para aprender o idioma.
A maior dificuldade é a interação e socialização dos alunos peruanos e colombianos
com a turma.
A minha maior dificuldade é fazer leituras e trabalhos de pesquisa, na qual eles têm
que apresentar as atividades para seus companheiros, pois alguns alunos sentem
muito medo na hora de falar, devido não só a timidez, mais sim a serem rejeitados
pela forma de falar.

Segundo Walsh (2009), a interculturalidade propõe um bom relacionamento entre
diferentes grupos culturais de combate a discriminação, ao racismo e a exclusão dos
cidadãos conscientes das diferenças, capazes de lutar por um país e uma sociedade justa,
equitativa, igualitária e plural.
Para este estudo defendemos a perspectiva intercultural designada como relacional3,
pelo fato da diversidade cultural desses grupos que habitam essa área, no sentido de busca
pelo respeito às particularidades dessas culturais. E nesse caso, o oferecimento de uma
educação que corresponda à realidade cultural dos alunos.
Apesar das primeiras reflexões sobre a educação intercultural iniciarem‐se na Europa,
para atender aos estrangeiros filhos de imigrantes nas escolas, com o intuito de integrá‐los a
outras pessoas de culturas diferentes que vivam num mesmo espaço (Fleuri, 2003), ainda
hoje essas reflexões são colocadas em pauta quando nos deparamos com situações como
essa.
Assim, a perspectiva crítica da interculturalidade no contexto da educação escolar
pode oferecer instrumentos capazes de fazer da prática educativa uma oportunidade para o
entrelaçamento das relações culturais e étnicas quando dessas situações.
Constatamos que a diversidade cultural4 nessa área e consequentemente na escola é
riquíssima. Isso significa que crianças, jovens e adultos têm acesso as mais variadas
expressões culturais outras, tais como músicas, brincadeiras, alimentos, jogos e músicas das
diversas culturas. É a oportunidade de se aprender a conviver com costumes e modos de ser
3

A que faz referência de forma mais básica e geral ao contato e intercambio entre culturas, ou seja, entre
pessoas, práticas, saberes, valores e tradições culturais diferentes, que poderiam dar‐se em condições de
igualdade e desigualdade (WALSH, 2006, p. 3).

4

A diversidade cultural brasileira é repleta de significações e representações possíveis de serem percebidas,
desde que os movimentos sociais ganharam as ruas, aqueles, representantes desta pluralidade, tais como as
feministas, os negros, os homossexuais, a arte das favelas, a luta dos portadores de necessidades especiais, as
comunidades indígenas e os quilombolas.

e de pensar diferentes. Pois, cada sociedade ter sua forma diferenciada de se expressar, e
que, portanto, o faz da forma que melhor lhe agrada.
O que se propõe com a educação intercultural é o desenvolvimento de atitudes
diferentes diante da diversidade e da heterogeneidade, o que não passa só pelo
reconhecimento do outro, mas também pela aceitação e pelo respeito à diferença
com o propósito de ir superando os conflitos permanentes que surgem a partir da
interação e da convivência de grupos culturais diferentes. (CONDO, 2007, p. 222).

É esse intercâmbio respeitoso que proporciona ao “outro” desfrutar dos seus
costumes mesmo estando em um espaço que não seja o seu, sem qualquer forma de
discriminação e preconceito. Na certeza de que todos os “saberes” culturais são válidos, tem
sua importância de ser e de existir. E que nas aulas devem ser abordados com a mesma
valorização das demais.
Acredito que a diversidade cultural deve ser trabalhada levando em consideração o
aluno como um sujeito em processo de formação de sua identidade e também
como um agente transformador do contexto no qual está inserido. Nas aulas é
possível colocá‐los em contato com textos que abordam o tema já que através de
leituras diversas o aluno pode conhecer aspectos culturais tanto da cultura dele
quanto a dos demais. Uma proposta educacional voltada para a Pluralidade
Cultural deve ser encarada considerando o papel social da escola que é o de
auxiliar o docente na formação de sua cidadania, baseada em valores éticos para a
vida em sociedade.
Tanto a minha quanto a dificuldade de alunos colombianos, peruanos, indígenas e
não indígenas são sem dívida as diferenças que existem entre uma língua e outra e
ainda encontrar uma metodologia que torne o ensino‐aprendizagem satisfatório
pra todos (Depoimento de uma professora).

A proposta de educativa intercultural bilíngue deve gerar nos espaços escolares
relações sociais com capacidade para uma convivência social respeitosa entre as pessoas e
os grupos com características culturais diferentes, num mesmo ambiente.
Para a política de educação intercultural, o ensino bilíngue representa muito mais que
um direito fundamental garantido através das leis. São o reconhecimento da valorização e
da aceitação positiva da diversidade cultural, de respeito às diferentes culturas, as línguas, as
maneiras de pensar e atuar. E serão construídos necessariamente na valorização, na
legitimação e no aproveitamento de conhecimentos, saberes e experiências de todos os
grupos culturais, assumindo que existira o conflito no interior e no exterior dos grupos
sociais.
Todavia, não se pode falar em ensino bilíngue sem antes refletir o papel da educação
intercultural, que na educação é um processo contínuo nas relações entre teoria e prática,
entre conceitos e suas múltiplas significações, oriundas do diálogo entre diferentes padrões
culturais de que são portadores os sujeitos que vivenciam o processo educativo.
CONCLUSÃO
Constatamos na investigação que, como a escola é monolinguística, não há qualquer
preocupação com o ensino bilíngue, e muito menos com os falantes de outras línguas. Nas
entrevistas e conversas com alguns professores e a pedagoga da escola, o sentimento é de

que “a preocupação tem que ser de quem se dispõe a estudar em outro país, que não é o
seu, e não de quem o/a recebe”.
Quanto à questão das culturas, as escolas limitam‐se somente as expressões culturais,
tais como comemoração das datas cívicas e festas folclóricas com apresentação de danças,
comidas, jogos, entre outras, sem levar em consideração uma proposta de diversidade que
para “exercê‐la na dimensão cultural tem que exercê‐la na dimensão política” (GOMES,
2007).
Foge a esse contexto o bilinguismo. Apesar de alguns professores/as terem
nascidos/as e vivido/s sempre nessa área, não dominam a língua espanhola e o dialeto
ticuna. Segundo eles, a proposta de formação não contempla à diversidade cultural da
escola e nem docentes. Não se pode esquecer que os professores são elementos
importantes em qualquer projeto executivo, são eles os executores diretos. E a formação
dos/as professores/as deve levar em consideração a diversidade cultural dos alunos. “La
lengua materna de un niño es el instrumento que le serve (revisar tradução) para aprender
su cultura y además lo situá (revisar tradução) en la posibilidad de aprender otras lenguas y
otras realidades (GOMES, 2007, p.31)”.
A implementação dessa proposta de educação, segundo os docentes, não é
preocupação do sistema de ensino – Secretaria Estadual de Educação e Qualidade de
Ensino/SEDUC. Todos os recursos não correspondem à realidade cultural dos educandos. O
material didático das aulas e à formação dos professores, por exemplo, fogem à diversidade
cultural e linguística desse espaço escolar. Os livros oficiais usados nas aulas são os
distribuídos pelo MEC e seus conteúdos, na sua totalidade, estão voltados foram de
contexto.
O silêncio dos currículos escolares das escolas ignora a diferença cultural dos alunos,
formada por diferentes linguagens, valores, símbolos e estilos de comportamentos têm de
ser compreendidos na sua originalidade (não ficou claro esse parágrafo). ( As relações entre
as culturas não podem ser analisadas numa única perspectiva. Há o entendimento de que a
cultura da escola precisa ser mudada, uma vez que esta é construída com base em um único
modelo cultural, o hegemônico, apresentando um caráter monocultural.
Numa educação intercultural o desenvolvimento de habilidades, atitudes e
conhecimentos necessários para a atuação dos alunos em contexto da sua própria cultura
étnica, racial, assim como para interagir com outras culturas e situar‐se em contextos
diferentes dos de sua origem, depende da forma como o currículo é conceituado e de como
os conteúdos de ensino são aplicados. Não basta apenas à menção a conteúdos e programas
propostos, mas também as mudanças nas práticas pedagógicas de salas de aula. Há que se
compreender que
[...] a escola não opera no vazio; a cultura que ali se transmite não cai em mentes
sem outros significados prévios. Aqueles que aprendem dentro da educação
escolarizada são seres com uma bagagem prévia de crenças, significados, valores,
atitudes e comportamentos adquiridos fora das escolas (SACRISTÁN, 1995, p. 89).

A perspectiva intercultural defende outra forma de se conceber o ensino. Uma
educação de reconhecimento do “outro”, embora compreendamos que as relações entre
“nós” e os “outros” estejam carregadas de estereótipos e ambiguidade, conforme declara
Candau (2008, p. 23): “Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos
provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas
sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum.” De fato, a

problemática da diversidade cultural e da construção das diferenças tem sido trazida em
uma visão de cidadania multicultural, legal, concreta, negociada em discursos e espaços
dentre os quais a educação e a formação docente emergem, com força.
Defender no plano curricular e dos projetos educativos, a presença de saberes
culturais diversos referenciados em múltiplos repertórios culturais, sem deixar de
se remeter a eles com caráter de igualdade.
Incluir no plano dos conteúdos as histórias e culturas dos povos originários, das
mulheres e de todos os grupos sociais que foram historicamente inviabilizados ou
discriminados pelo sistema escolar. (MARTÍNEZ, [et al], 2009, p. 53).

O reconhecimento da diversidade cultural deve está presente não apenas nos
programas, projetos, na legislação e no plano pedagógico‐curricular dos sistemas de ensino
e das escolas. Como também não se pode pensar nesse reconhecimento apenas em
situações festivas e datas comemorativas. A presença do índio e de estrangeiro numa sala de
aula significa e representa a pluralidade social e individual que cada estudante vive
cotidianamente, e que está imbuída de significados, experiências e valores importantes para
a sua vida e dos seus herdeiros.
Apagar essa memória é negar o passado. É desvalorizar a história de vida do outro. É
singularizar as atitudes. É igualar o pensar. É subestimar a capacidade criadora e
interpretativa de mundo do outro. Pensar numa proposta de educação intercultural é
oportunizar saberes. É valorizar costumes. É possibilitar à criação, à invenção, à diferença. É
patrocinar a solidariedade, à justiça e a igualdade. Por isso é grande o desafio de estudar
essa temática, que ainda não é muito discutida e pesquisada no nosso meio acadêmico‐
científico, embora reconheçamos alguns avanços.
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RESUMO
Este trabalho apresenta resultados parciais de uma
pesquisa realizada no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e
Tecnológica – PIBICT, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR. A
pesquisa consiste em um estudo teórico e
exploratório sobre a inclusão de estudantes cegos no
ambiente escolar, bem como informações a respeito
da inserção desses alunos nas aulas de Matemática e
os atendimentos e serviços oferecidos pelo Centro de
Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com
Deficiência Visual do Estado de Roraima – CAP‐DV/RR.
Os resultados apresentados neste artigo se referem a

parte inicial da pesquisa e responde as primeiras
questões levantadas: quais as principais dificuldades
enfrentadas pelos alunos cegos no estudo da
Matemática? Quais ações são realizadas pelo CAP‐
DV/RR para inclusão destes estudantes? Que recursos
são utilizados em relação ao ensino da Matemática?
Dentre outras questões. Os resultados revelaram que
há necessidade de criar no Estado de Roraima
políticas públicas voltadas à inclusão, especialmente
quando se referem a estudantes cegos. Esses
estudantes já possuem atendimento especializado,
porém é necessário haver capacitação para que a
inclusão, prevista em lei, ocorra plenamente.

PALAVRAS‐CHAVE: Deficiência Visual, Educação Matemática, Inclusão.

TEACHING STRATEGIES FOR INCLUSION OF BLIND STUDENTS IN MATH CLASSES
ABSTRACT
This paper presents results of a survey conducted under
the Scholarship Program for Scientific and Technological
Initiation ‐ PIBICT, the Federal Institute of Education,
Science and Technology of Roraima ‐ IFRR. The research
consists of theoretical and exploratory study on the
inclusion of blind students in the school environment, as
well as information regarding the inclusion of these
students in mathematics classes and treatments and
services offered by the Center for Educational Support
Services for People with Visual Impairment State of
Roraima ‐ CAP‐DV/RR. The results presented in this
article refer to the initial part of the research and

answers the first questions raised: what are the main
difficulties faced by blind students in the study of
mathematics? What actions are performed by CAP‐
DV/RR for inclusion of these students? What resources
are used in relation to the teaching of mathematics?
Among other issues. The results revealed that there is
need to create the state of Roraima aimed at inclusion
public policies, especially as they relate to blind
students. These students already have specialized care,
but there needs to be training for that inclusion,
provided by law, fully occur.

KEY‐WORDS: Visual Impairment, Mathematics Education, Inclusion.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES CEGOS NAS AULAS DE
MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
Ensinar Matemática vem sendo um desafio aos professores, pois os alunos encontram
muitas dificuldades para compreender os seus vários conceitos, em maioria, muito abstratos, e
acabam rotulando esta disciplina como uma das mais difíceis de aprender. Entretanto, as novas
tendências de ensino vêm contribuindo para mudanças nesse cenário. Ocorre que as propostas
apresentadas, atualmente, para um ensino mais prazeroso, interessante e significativo são em
geral voltadas a alunos com visão. Os estudantes cegos continuam, na maioria das vezes, de fora
das estratégias apresentadas e deixam de ser inseridos em um ensino de Matemática mais
acessível, real e próximo das suas condições de aprendizagem.
Apesar disso, no Brasil tem‐se falado muito em educação inclusiva, educação para todos e
acessibilidade. Entretanto, o que observamos na prática é que muitos alunos, especialmente os
que possuem deficiências, continuam sendo sacrificados e tendo seus direitos infringidos, em
decorrência da forma como o ensino vem sendo desenvolvido. A situação é ainda mais
preocupante em relação aos alunos cegos. A falta de capacitação dos profissionais, atrelada ao
despreparo de muitas escolas para receber esses alunos e o número reduzido de opções de
materiais concretos para utilizar no processo de ensino, tem tornado muito difícil o aprendizado e
inclusão desses alunos no ambiente escolar, especialmente, em Matemática.
Em Roraima, local em que desenvolvemos este estudo, a situação é ainda pior, quando
comparamos ao cenário nacional. Poucas são as pesquisas que apresentam resultados com
estratégias de ensino para cegos e em relação à Matemática, o campo de pesquisas com
propostas de metodologias alternativas para estes estudantes é ainda muito incipiente. Os
professores de Matemática dispõem de poucas alternativas para trabalhar os conceitos
matemáticos de forma concreta nas escolas públicas.
Na intenção de contribuir com estudos nessa área, optamos por realizar essa pesquisa no
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR, com a finalidade de
estudar e apresentar estratégias de ensino que facilite e realize a inclusão dos estudantes cegos
nas aulas de Matemática de forma mais significativa e interessante.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL X ENSINO DE MATEMÁTICA A CEGOS
A Constituição Federal de 1988 marcou a história da educação brasileira, assegurando a
educação como direito a todos os cidadãos, sendo um dever do Estado e da família, buscando o
desenvolvimento pleno dos indivíduos, bem como sua preparação para o exercício da cidadania e
mercado de trabalho. Determinou ainda, que o ensino deveria possibilitar a “igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola”, além de ter impulsionado a formulação de
novos instrumentos legais com vistas à melhoria do ensino no país. (CF, 1988, art.206).
Prevendo a inclusão de portadores de deficiências no sistema educacional brasileiro, em
1989, entrou em vigor a Lei nº 7.853, determinando que a inserção destes alunos se desse em
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todas as etapas da educação e instituições de ensino, sejam elas públicas, privadas ou especiais. A
referida lei garantiu ainda Educação Especial, obrigatória e gratuita em estabelecimentos públicos
de ensino, possibilitando aos alunos com deficiências os mesmos benefícios disponibilizados aos
demais (BRASIL, 1989).
Apesar de ter sido assegurada educação gratuita a esses alunos, o ensino acontecia de
modo isolado, por meio das escolas especiais, inviabilizando contatos com outras crianças
percebidas pela maioria da sociedade como “normais”, com um caráter mais exclusivo que
inclusivo, fomentando discussões e reflexões sobre o sistema educacional.
O sentimento de exclusão não era apenas brasileiro. Representantes de 88 governos e 25
organizações internacionais, se reuniram em Salamanca, Espanha, entre os dias 7 e 10 de junho
de 1994, para discutir o assunto e chegaram a um acordo, que foi consolidado por meio da
Declaração de Salamanca. O texto da Declaração recomendou que os países adotassem o
princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, de forma que todos os alunos
fossem matriculados em escolas regulares, mesmo com suas diferenças e deficiências, sempre
que possível, respeitando‐se o ritmo de aprendizagem e cumprindo todas as etapas
contempladas no processo educacional (BRASIL, 1994).
Neste sentido, em 1996, o Brasil sancionou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), assegurando aos alunos com necessidades especiais, professores especializados e
recursos educativos no ensino regular, permitindo a inserção dos mesmos em classes comuns
(BRASIL, 1996).
Em meio às discussões de cunho nacional e mundial, respaldada na legislação, surge o
conceito de educação inclusiva, que está pautada na promoção de ações que garantam a
participação de todos os alunos, no processo de ensino, sem distinção. Como salienta Bandeira
(2013), “[...] a educação inclusiva diz respeito a capacidade das escolas para educar todas as
crianças, jovens e adultos, sem qualquer tipo de exclusão”.
A inclusão passou a ser um tema amplamente discutido e apontado como mecanismo
para assegurar os direitos de todas as pessoas, considerando as diversidades existentes na
sociedade. Vale ressaltar que incluir não é somente inserir pessoas com deficiências ou limitações
em determinados lugares e contextos. É muito mais que promover interação com pessoas
normais. É garantir‐lhes também autonomia para agir, pensar, resolver situações que lhes são
propostas e refletir sobre suas conclusões.
No contexto atual, a inclusão ainda está distanciada das práticas escolares. A exclusão é
explícita na forma como se encontra a estrutura e organização curricular do ensino, pressupondo
que os indivíduos inseridos na escola aprendem da mesma maneira, sem reconhecer as
diversidades e valorizá‐las no ambiente escolar.
Dentre os alunos inseridos nesse contexto, os cegos apresentam dificuldades ao estudar
disciplinas como a Matemática, principalmente quando requer a visão de figuras, gráficos e
expressões para compreensão dos conteúdos estudados. Em geral, isso acontece porque há uma
carência grande de metodologias alternativas para ensinar Matemática a esses alunos.
O ensino torna‐se significativo aos alunos cegos à medida que materiais manipuláveis e/ou
estratégias de ensino são introduzidas no processo educacional. Batista (2005) reforça esse
entendimento, acrescentando que os alunos cegos aprendem a partir das experiências
vivenciadas com tato, olfato e audição. A linguagem assume um papel muito importante para o
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

desenvolvimento e educação desses alunos, devendo ser clara e descritiva. Através do tato, os
alunos exploram o meio que os rodeia, bem como conseguem descrever muitas características
dos objetos tocados, formando conceitos sobre os mesmos. Por isso, trabalhar com materiais
manipuláveis é fundamental para dar significado aos conteúdos matemáticos estudados.
Entretanto, trabalhar a Matemática de forma concreta com alunos cegos não é uma tarefa
fácil, pois os alunos precisam sentir tocando o que está sendo ensinado, para abstrair os
conceitos envolvidos. O concreto acaba sendo “um dos únicos meios possíveis de conhecimento
das coisas que os cercam” (SCHUHMACHER; ROSA, 2009, p. 747). Para tanto, a efetivação do
ensino de Matemática nesses moldes envolve dedicação, formação adequada e compromisso do
professor com uma educação de qualidade e para todos. O educador Matemático passa a ser um
pesquisador de novas metodologias e materiais concretos que podem estar sendo adaptados,
criados e utilizados.
Segundo Cerqueira e Ferreira (2000, apud OLIVEIRA, 2010), ao utilizar materiais concretos
no ensino de Matemática a alunos com necessidades especiais, os educadores devem levar em
consideração alguns critérios visando à maximização dos benefícios dessa estratégia. Dentre os
quais, destacamos:
 Tamanho: cuidado para não serem muito pequenos;
 Significação Tátil: é importante que os materiais tenham relevos;
 Aceitação: evitar materiais que possam ferir ou irritar a pele;
 Facilidade de Manuseio: devem ser práticos na utilização;
 Resistência: não devem estragar com facilidade;
 Segurança: não devem representar perigos aos alunos.
Assim, os materiais manipuláveis se constituem como uma das alternativas para o
professor de Matemática, tendo em vista que, ensinar essa disciplina de modo tradicional é
também excluir os alunos cegos do processo de aprendizagem. As novas tendências de ensino,
tais como, a resolução de problemas, modelagem matemática, novas tecnologias, entre outras,
precisam ganhar mais espaço dentro das escolas, contribuindo de fato para um ensino mais
interessante, significativo e acessível a todos os alunos. Não se trata, portanto, de construir
materiais exclusivamente para cegos e sim, de buscar estratégias que tornem o ensino mais
acessível, promovendo maior interação entre os alunos, de forma que os cegos também se
sintam parte do ambiente escolar e com capacidades de aprender.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa teve um caráter exploratório, onde buscamos inicialmente aportes teóricos
para fundamentar nosso estudo e pesquisa. Foi realizado um levantamento junto ao Centro de
Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Estado de Roraima –
CAP‐DV/RR, sobre a inclusão de estudantes cegos no ambiente escolar, bem como informações a
respeito da inserção desses alunos nas aulas de matemática e os atendimentos e serviços
oferecidos pelo Centro.
Os sujeitos da pesquisa foram selecionados dentre os alunos cegos atendidos pelo CAP‐
DV/RR, a intenção é construir materiais manipulativos que auxiliem o ensino da Matemática para
estes estudantes; elaborar e aplicar sequências didáticas a esse grupo e avaliar a aprendizagem
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após a aplicação.
No entanto, nessa fase da pesquisa, foi realizado um levantamento junto ao CAP‐DV/RR
com vistas a conhecer como o ensino da Matemática vem sendo realizado e as principais
dificuldades enfrentadas pelos alunos cegos ao estudar essa disciplina nas escolas estaduais da
cidade de Boa Vista, capital de Roraima.
A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2014, a partir da realização de
entrevistas com a gestora do CAP‐DV/RR e cinco alunos cegos participantes, inseridos na rede
estadual de ensino, atendidos pelo CAP‐DV/RR. O passo seguinte da pesquisa consistirá em um
estudo sobre estratégias de ensino que facilite e realize a inclusão dos estudantes cegos nas aulas
de Matemática, culminando na construção de materiais manipulativos que serão utilizados como
ferramentas na aplicação das sequências didáticas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados parciais aqui apresentados são divididos em duas partes. Na primeira,
apresenta‐se a visão da gestora sobre o CAP‐DV/RR e o ensino‐aprendizagem em Matemática
dos alunos cegos atendidos. Na segunda parte, faz‐se o relato das entrevistas realizadas com os
alunos cegos sobre sua inclusão no ambiente escolar, aprendizado e dificuldades enfrentadas ao
estudar Matemática.
Visão da gestora sobre o CAP‐DV/RR e o ensino‐aprendizagem em Matemática dos alunos
cegos atendidos
Em entrevista realizada com a gestora do CAP‐DV/RR, foi possível obter informações
importantes para a realização desta pesquisa, tais como: estrutura, funcionamento e serviços
oferecidos pelo Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual no Estado de
Roraima, conhecimentos sobre os alunos cegos inseridos na rede estadual, bem como dados
sobre o ensino e aprendizado em Matemática desses alunos.
Segundo a gestora, o CAP‐DV/RR foi criado em 03 de setembro de 2001, institucionalizado
pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESP), sendo
mantido pelo Governo do Estado de Roraima. Sua Administração é vinculada especificamente à
Divisão de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado de Roraima. A principal
finalidade do CAP‐DV/RR é preparar alunos e comunidade com deficiência visual, bem como
surdocegos que desejam participar e interagir de forma mais autônoma em todos os âmbitos da
sociedade, oferecendo para tanto serviços de apoio pedagógico, produção de material adaptado
e formação continuada para professores da rede municipal, estadual, federal e particular.
Atualmente, o CAP‐DV/RR conta com 42 (quarenta e dois) servidores, dos quais 32 (trinta
e dois) são professores que atuam nas áreas de Letras, Matemática, História, Geografia, Biologia,
Química, Física e Educação Física. Destes, 3 (três) são professores formados em Matemática e
especializados no atendimento a alunos com deficiências visuais. Quanto aos atendimentos
realizados, hoje o Centro tem 27 (vinte e sete) usuários/alunos inscritos, atendidos nos turnos
matutino e vespertino. Interessante registrar que desse total de atendimentos, somente 6 (seis)
cegos estão inseridos na rede estadual de ensino. Entretanto, anualmente, são realizados em
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média 50 (cinquenta) atendimentos fixos, entre cegos, baixa visão e surdocegos. Incluindo os
demais serviços oferecidos pelo Centro, são capacitadas mais de 400 pessoas por ano.
Em relação aos atendimentos oferecidos aos cegos, a gestora relatou que é elaborado um
cronograma de horários e que são atendidos duas vezes por semana, em todas as áreas de
conhecimentos contempladas no Centro. Sobre o aprendizado dos alunos, percebe que os cegos
têm limitações e dificuldades acentuadas em determinadas áreas. No CAP‐DV/RR, aprendem a ler
e escrever em Braile e somente quando eles adquirem a capacidade de se comunicar em Braile, o
processo de aprendizagem ocorre de forma mais nítida e participativa, pois os alunos tornam‐se
capazes de ler as atividades e respondê‐las, de forma oral e em braile, utilizando blocos lógicos e
outros materiais disponibilizados.
Ao ser questionada sobre o aprendizado dos alunos cegos em Matemática, a gestora
percebe que cada aluno aprende de modo diferente. Há aqueles que aprendem mais rápido e
outros mais devagar. As dificuldades também são diferentes, apesar de alguns estarem na
mesma série. Quando aprendem o braile, o professor inicia pelos conteúdos mais básicos até
chegar ao nível dos conteúdos estudados na série em que o aluno está cursando. Pelas
experiências até o presente, os profissionais do Centro perceberam que os alunos cegos
aprendem mais pelo tato. É fundamental para eles tocarem objetos e materiais construídos para
compreenderem certos conteúdos ensinados, especialmente em Matemática, área em que
possuem maiores dificuldades. Por este motivo, o CAP‐DV/RR busca reconhecer as dificuldades
desses alunos e direcionar os trabalhos para reduzi‐las ou mesmo eliminá‐las. A gestora
acrescentou falando do apoio que vem sendo dado aos professores das escolas, que sempre
estão buscando ajuda frente às dificuldades enfrentadas ao acompanharem os alunos cegos nas
suas salas de aula.
Ao finalizar a entrevista com a gestora, perguntamos como percebe a inserção dos alunos
cegos nas escolas que estudam e ela nos respondeu que há uma falta de preparo por parte das
escolas para atender bem esses alunos. Há também deficiência de profissionais capacitados e
poucas opções de materiais concretos para trabalhar. Sobre os alunos, disse que o
relacionamento dos alunos cegos com os demais alunos das escolas varia muito. Há alunos cegos
extremamente tímidos, mas há aqueles que participam bastante. Sempre que realizam
atendimentos no Centro, os alunos acabam relatando suas experiências nas escolas que estão
estudando. Já houve vários casos de alunos relatarem que as pessoas costumam deixá‐los de
lado e que não se sentem incluídos de fato. Para a gestora, a família tem um papel muito
importante na vida desses alunos e que deveriam buscar inseri‐los na sociedade desde muito
cedo, favorecendo as relações interpessoais e mesmo o aprendizado.
Visão dos alunos cegos sobre sua inclusão no ambiente escolar, aprendizado e dificuldades
enfrentadas ao estudar Matemática
Antes de realizar as entrevistas, foi realizado um mapeamento junto ao CAP‐DV/RR das
escolas onde os seis alunos cegos, atendidos pelo Centro, estavam estudando. Em seguida, foi
realizado contato com a gestão das escolas e agendado um horário para realização das
entrevistas, com a presença do professor auxiliar, que acompanha esses alunos. Neste sentido,
foram entrevistados cinco alunos cegos, inseridos nas escolas estaduais de Boa Vista, capital de
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Roraima, dos quais quatro do sexo feminino e um masculino, com idades variando entre 12
(doze) e 42 (quarenta e dois) anos. Quatro alunos ficaram cegos ao nascer, como consequência
de nascimento prematuro e uma aluna perdeu a visão há aproximadamente três anos, em
decorrência de deslocamento da retina. Em relação às séries que esses alunos estão cursando,
verificamos que: um aluno está no 6º ano do Ensino Fundamental (E.F), dois alunos estão no 7º
ano E.F, um aluno está no 8º ano E.F e um aluna está no 7º ano da Educação de Jovens e Adultos.
Perguntamos se os alunos gostam de Matemática, quatro responderam que sim e um que
não. Sobre a compreensão dos conceitos, definições e representações estudadas em
Matemática, todos os alunos cegos entrevistados relataram que enfrentam dificuldades para
entender o que é ensinado. Relataram que não conseguem acompanhar as aulas e que se não
fossem os professores auxiliares eles não conseguiriam aprender nada. Três alunos relataram
que não conseguem acompanhar o conteúdo ensinado, pois ainda estão aprendendo as quatro
operações, utilizando tampinhas e material dourado1. Uma aluna disse que consegue
acompanhar, mas com algumas limitações, está com dificuldades atualmente para compreender
potências e equações. Outra aluna disse ainda que a maior dificuldade para acompanhar o
assunto é porque apesar de estar aprendendo Braile no CAP‐DV/RR, não consegue utilizar em
sala de aula, devido o professor de Matemática da turma que estuda não saber e dizer que não
tem como ajudá‐la com o Braile. Por esse motivo, a professora auxiliar que a acompanha, escreve
o conteúdo para ela, faz a leitura dos exercícios que o professor passou e ela tenta resolver
mentalmente, mas a memória é curta e não consegue completar o raciocínio. Não utiliza nenhum
material concreto que possa melhorar sua compreensão. A alternativa que encontrou, foi levar o
caderno e o livro utilizado na escola para o professor de Matemática do CAP‐DV/RR, que explica
o conteúdo de modo diferenciado e com materiais concretos.
Perguntamos aos alunos cegos como é ensinada a disciplina de Matemática nas escolas
em que estudam. Foram unânimes em relatar que seus professores ensinam Matemática
normalmente, como que se eles não estivessem em sala de aula. Escrevem o conteúdo no
quadro, passam exercícios e provas. Os professores auxiliares são as pessoas que de fato tentam
explicar o conteúdo e fazê‐los acompanhar o assunto. Para tanto, segundo os alunos, esses
profissionais tentam construir materiais em alto relevo, para explicar as formas geométricas,
utilizam também soroban, tampinhas de garrafas e o próprio Braile, com a ajuda do CAP‐DV/RR.
Uma aluna relatou que sua professora auxiliar leva as atividades que o professor de Matemática
da turma passa para os professores do CAP‐DV/RR transcreverem para o Braile e assim ela pode
ler e responder também em Braile, mas quem avalia o que faz é a auxiliar.
Sobre o processo de avaliação, os alunos cegos entrevistados disseram que é
diferenciado. Geralmente quem faz essa avaliação é o professor auxiliar, com base em provas
orais, exercícios valendo notas, respondidos oralmente e, em alguns casos, em Braile, e também
é feita com base em relatórios de acompanhamento.
Verificamos também, a partir das entrevistas, que os alunos cegos participantes da
pesquisa, relataram não participar ativamente das aulas de Matemática, porque não conseguem
acompanhar o conteúdo estudado, pela timidez e, também por preferirem fazer perguntas ou
comentários somente à professora auxiliar, por se sentirem mais a vontade.
1

Material manipulativo que contribui na aprendizagem do valor posicional dos algarismo, classe e ordem de um
número, composição e decomposição, números decimais e fracionários, entre outros conteúdos.
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Entre as principais dificuldades enfrentadas hoje para compreender os conceitos
matemáticos, os alunos cegos disseram ser a falta de conhecimentos básicos, timidez, problemas
com memorização, raciocínio, tempo curto para aprender, dificuldades para internalizar alguns
conceitos, falta de materiais concretos para estudar vários conteúdos e barreiras quanto à
utilização do Braile em sala de aula, principalmente, por falta de capacitação dos profissionais
envolvidos.
Um dado interessante que nos chamou a atenção, é que todos os alunos cegos
entrevistados declararam que se sentem bem, inseridos em sala de aula e na escola em que
estudam. Entretanto, apesar de se sentir bem, uma aluna relatou que há dias em que se se sente
incomodada com o barulho em sala de aula e que logo quando começou a estudar os professores
demonstravam não gostar da presença dela, talvez por falta de preparo ou por nunca terem
vivenciado tal experiência e que, somente agora, estão se relacionando e a aceitando melhor.
Todos os alunos cegos relataram ainda que os colegas e servidores da escola os tratam bem e
com carinho. Sempre tem alguém querendo ajudar, perguntando se estão precisando de alguma
coisa. Alguns disseram que conhecem quase todos os colegas e servidores da escola somente
pela voz ou tocando as mãos.
Perguntamos também como esses alunos se sentem quando estão no CAP‐DV/RR. Todos
disseram que se sentem muito bem e que quando estão no Centro é como se estivessem em
casa. Um aluno respondeu com as seguintes palavras: “as pessoas lá são felizes” e isso nos
marcou, porque ele complementou dizendo que sempre os recebem com um sorriso, muito
prestativos e sempre estão ajudando.
Neste sentido, buscamos conhecer também de que maneira o CAP‐DV/RR vem
contribuindo no processo de aprendizado em Matemática desses alunos e eles nos responderam
que quando vão para seus atendimentos no Centro, conseguem aprender muito e as dúvidas que
acumulam nas escolas, acabam sendo discutidas com os professores especializados que sempre
estão buscando formas e maneiras de melhorar o ensino dos mesmos. A disciplina que mais
enfrentam dificuldades para compreender é Matemática e se não fosse a ajuda que o Centro
oferece a eles e a seus professores auxiliares seria mais difícil do que já é continuar estudando.
Outra pergunta que fizemos aos alunos cegos foi em relação ao que eles acreditavam que
poderia ser feito para melhorar o seu aprendizado em Matemática. Todos os alunos
responderam que gostariam de utilizar mais o Braile na escola e que se houvessem mais
materiais concretos o ensino e aprendizado em Matemática seria diferente do que é hoje.
Disseram que usam os mesmos materiais concretos há muito tempo e que eles não se aplicam a
maioria dos conteúdos estudados. Os alunos cegos disseram também que sentem falta de uma
calculadora adaptada, que poderia ajudar significativamente na resolução dos exercícios, frente
às dificuldades que enfrentam em relação à memorização e raciocínio.
Finalizando as entrevistas, ao perguntarmos aos alunos cegos se acreditavam que o
ensino de Matemática utilizando materiais manipuláveis poderia melhorar sua compreensão e
participação na disciplina, obtivemos resposta positiva e que, não só acreditavam como tinham
certeza que trabalhar com materiais concretos melhora o aprendizado deles, os tornando mais
ativos e autônomos ao estudar Matemática.
CONCLUSÃO
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A Educação Matemática em Roraima, voltada a alunos cegos, é muito carente de
pesquisas que tratem sobre metodologias alternativas para ensinar essa disciplina de modo mais
concreto, significativo e inclusivo, sendo esta uma das justificativas de muitos profissionais da
área, que relatam não ter fontes locais onde pesquisar, pouco tempo para estudo e
planejamento, enfrentando assim muitas dificuldades para adaptar, selecionar e criar novos
materiais ou adotar novas metodologias de ensino que possam favorecer o aprendizado desses
alunos.
Neste sentido, os resultados parciais aqui apresentados evidenciam mais uma vez a
relevância dessa pesquisa, não só para os Educadores Matemáticos do Estado, como também
para os demais profissionais da Educação e, principalmente, para os alunos cegos, inseridos nas
escolas, que sonham em compreender e aprender Matemática. A partir da realização das
entrevistas, foi possível obter dados mais precisos da realidade dos alunos cegos inseridos nas
escolas estaduais da cidade de Boa Vista/RR, bem como informações de como vem sendo
desenvolvido o ensino de Matemática e as principais dificuldades para compreender essa
disciplina, consideradas por muitos, ainda hoje, como muito difícil de aprender.
Verificamos que o CAP‐DV/RR vem realizando um trabalho muito importante no Estado
de Roraima, apoiando alunos com deficiências visuais e professores nas suas práxis, entretanto,
só as ações que o Centro vem desempenhando não são suficientes para tornar o ensino e
aprendizado desses alunos mais eficaz, pois as maiores barreiras que os alunos enfrentam estão
justamente nas suas salas de aula. Como a maioria dos alunos relatou nas suas entrevistas, o
ensino de Matemática ainda vem ocorrendo de modo muito tradicional, como se eles não
fizessem parte daquele ambiente escolar.
Os alunos cegos disseram ainda não participar ativamente nas aulas de Matemática, por
não conseguirem acompanhar o conteúdo ensinado e também pelas barreiras que enfrentam
para utilizar o Braile nas aulas, principalmente, por falta de capacitação dos docentes. Há alunos
que estão finalizando o Ensino Fundamental e ainda estão na busca por aprender as quatro
operações básicas. Relataram que dispõem de poucos materiais concretos e que gostariam de
utilizar outros, que pudessem melhorar o aprendizado e tornar mais interessante e significativo,
revelando e justificando a necessidade e importância de continuidade dessa pesquisa.
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RESUMO
O papel do gestor educacional é de extrema
importância, pois este exerce diversas funções e atende
às demandas distintas que dependem de sua
competência gerencial. Para a construção de uma escola
efetiva, torna‐se necessário possuir aptidões e
habilidades que lhe permitam desempenhar forte
liderança respaldada com princípios de uma gestão
democrática e participativa aliada a uma cultura de
sucesso. Este artigo tem como objetivo evidenciar as
atribuições e competências do gestor educacional e de
que maneira este identifica e gerencia necessidades
educacionais incorporando mecanismos, a fim de
proporcionar um ambiente adequado ao pleno

funcionamento escolar. A metodologia utilizada para
construção do artigo foi a qualitativa, baseada em
consultas bibliográficas, possui caráter bibliográfico e
foram baseadas em consultas bibliográficas, abrangendo
livros, artigos, jornais e meios eletrônicos como a web
(internet). O artigo propõe de forma sucinta as
atribuições do gestor educacional e sua maneira de
exercer um trabalho propiciado para um cotidiano
escolar de autonomia e incentivo constante para
participação de todos. Aborda a contribuição dos
colaboradores educacionais como proposta para a
conquista da democratização escolar sempre voltada
para o exercício pleno da cidadania.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão, Atribuições, Competências, Educação, Inclusão

DUTIES OF AN EDUCATIONAL MANAGER THE XXI CENTURY
ABSTRACT
The role of the educational manager is extremely
important because it performs various functions and
meets different demands that depend on their
managerial competence. To build an effective school, it
is necessary to have the skills and abilities that enable it
to play a strong leadership backed with principles of a
democratic and participative management coupled with
a culture of success. This article aims to highlight the
duties and responsibilities of the educational manager
and how he identifies and manages educational needs
incorporating mechanisms, to provide a suitable
operating environment for the full school. The

methodology used for construction of the article was
qualitative, based on bibliographic queries, bibliographic
own character and was based on bibliographic queries,
including books, articles, newspapers, and electronic
media such as the web (internet). The paper proposes
briefly the duties of the educational manager and the
way you do work fostered for daily school autonomy
and constant encouragement for participation.
Discusses the contribution of educational developers as
proposed for the conquest of school democratization
always facing the full exercise of citizenship.

KEY‐WORDS: Management, Tasks, Skills, Education, Inclusion
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ATRIBUIÇÕES DE UM GESTOR EDUCACIONAL DO SÉCULO XXI
INTRODUÇÃO
A capacidade organizacional do gestor escolar alinhadas a retornos financeiros é
qualidade que o mercado educacional busca para tomar decisões certas, entender como o Gestor
Educacional deve agir desenvolvendo competências e habilidades, formular metas e objetivos
para gerir nas esferas públicas e privadas, é essencial para oferecer aos futuros colaboradores e
aqueles que já atuam na área os instrumentos necessários que possam contribuir e definir novas
práticas de liderança e administração.
Este artigo tem como objetivo demonstrar as atribuições e competências do gestor
educacional e de que maneira este identifica e gerencia as necessidades escolares construindo
estruturas administrativas, a fim de proporcionar um ambiente adequado para pleno
funcionamento escolar. Busca descrever a atuação de Gestores como líderes e como estes
direcionam seus projetos para participação coletiva na gestão escolar. Para tanto será
investigado como os gestores educacionais, fomentam a melhoria da aprendizagem, da
consciência crítica da realidade social, e constrói uma escola pública que avança na busca da
redução das desigualdades sociais. Partimos do pressuposto que a gestão escolar deve ser
analisada como articulação consciente entre atitudes que transformam o cotidiano escolar
juntamente com a sociedade obtendo assim significado político e social.
A partir desta perspectiva será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, qualitativa
direcionada aos profissionais no âmbito escolar, sobre as atribuições e competências do Gestor
Escolar, pois acredita‐se que o gestor, além de trabalhar com as pessoas de dentro da
organização, representa o “alicerce” da escola. O profissional em gestão educacional além de
exercer sua função com qualidade visa compreender as relações no contexto social que atua,
como também é capaz de conduzir com competência a comunidade escolar, os recursos físicos e
financeiros para obtenção dos objetivos educacionais.
Percebe‐se que com a distribuição compartilhada do conhecimento, estes gestores
escolares vão observar que novas possibilidades podem ser introduzidas e depois
experimentadas diariamente na escola, tendo a clareza de que seu desempenho deve estar
voltado para os objetivos comuns e sua postura pautada na transparência de ações, haja vista
que representa o profissional que organiza e gerencia todas as atividades escolares.
GESTÃO EDUCACIONAL
A Gestão educacional corresponde ao ato de gerir o processo da dinâmica do sistema de
ensino como um todo e de coordenação das escolas em especifico, afinado com as diretrizes
educacionais para implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas,
que tenha compromissos com os princípios da democracia inserindo métodos que organizem e
criem condições para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas
competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação
dos resultados), autocontrole (acompanhamento e retorno das avaliações com retorno de
informações) e transparência (demonstração pública de seus processos e resultados).
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Gerir uma escola é um trabalho complexo, pois são vários aspectos que precisam de
atenção ao mesmo tempo: pedagógico, financeiro, estrutural, questões relacionais entre
professores, pais, alunos e alunas, dentre outros; As constantes mudanças socioculturais não
permitem mais uma administração centralizada torna‐se imprescindível dividir as
responsabilidades e decidir coletivamente as ações e objetivos.
A ação educacional para ser de qualidade, deve contar com o comprometimento e a
participação efetiva de todos os membros que compõem a escola, formando assim uma equipe
de gestão, compromisso coletivo, que leva todos a compartilhar o processo de tomada de
decisões junto ao dirigente escolar. A escola tem o papel primordial de preparar os alunos para
se desenvolverem e construírem, de forma proativa, a realidade do novo mundo que os rodeiam.
Conforme Alonso (1983), os problemas que ocorrem nas escolas, geralmente de origem
administrativas, dificulta o atendimento das demandas da contemporaneidade, é urgente
repensar as ações educativas, visto que bem planejadas resultarão em melhoria da qualidade da
educação.
A gestão educacional se faz não pela negação dos pressupostos da administração, mas
antes, pela análise das possibilidades de encontrar neles princípios que orientem a nova
concepção de gestão, afim de que se chegue a um projeto educacional sustentável. Dos autores
que discutem o papel dos gestores das escolas públicas brasileiras, Paro (1996) destaca a
importância do diretor no âmbito da escola, como articulador das ações e o grande responsável
pela a organização dos procedimentos administrativos e pedagógicos, que proporcionarão
condições da escola desenvolver adequadamente o seu papel de educar.
Segundo Libâneo (2004):
O diretor da escola é o dirigente e o principal responsável pela escola, a visão de
conjunto, articula e integra os vários setores (setor administrativo, setor pedagógico,
secretaria, serviços gerais, relacionamento com a comunidade, etc)[...]As funções do
diretor são predominantemente, gestoras e administrativas, entendendo‐se, todavia,
que elas têm conotação pedagógica, uma vez que se referem a uma instituição e a um
projeto educativo e existem em função do campo educativo (LIBÂNEO, p.217, 2004).

Cabe ao gestor educacional o papel de administrar, organizando os processos
administrativos, planejando as questões pedagógicas e juntamente com a equipe escolar,
funcionários e técnicos, criar condições para que tudo se articule, esta integração faz com que a
escola desenvolva suas funções adequadamente.
Os quatro modelos de modelos específicos da gestão da educação são concebidos à luz
da natureza de seu principal critério de desempenho administrativo, respectivamente,
eficiência, eficácia, efetividade, e relevância. É assim que a fase organizacional da era
republicana deu origem ao modelo de administração para a eficiência econômica
(SANDER, 2007, pg.73‐74).

Desde a Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
e também em instrumentos normativos dos sistemas de ensino, o termo gestão vem sendo
empregado e representa um discurso político e administrativo no governo da organização pública
e da educação. O termo gestão está cada vez mais incorporado à educação brasileira. Para
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Sander (2007, p. 127). “A definição de gestão da educação aproxima‐se, assim, dos conceitos de
governo ou governança, termos extensamente utilizados na educação”. Ainda para este mesmo
autor, é importante destacar que:
No âmbito dessa definição compreensiva, desenvolvem‐se as chamadas funções
pedagógicas especificas nas instituições de ensino, previstas na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e em outros estatutos legais, como planejamento, e administração
escolar, supervisão escolar, coordenação pedagógica e orientação educacional. O
significado das habilitações pedagógicas no cotidiano da escola está em função da
relevância política e cultural da gestão, que abarca a totalidade das relações que
ocorrem no interior das instituições de ensino e entre estas a sociedade (SANDER, 2007,
p. 127).

A busca incessante daqueles que já atuam nas escolas por instrumentos que possam
inspirar e alimentar novas práticas de liderança e administração em organizações aprendentes,
criando ambientes seguros, que sejam “lares” para inovações educacionais. Tais inovações
demandam colocar em prática no cotidiano escolar, princípios gerais como os contidos na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Entende‐se que mudanças só ocorrem quando
pessoas, em cada escola, mudam sua forma de pensar, seus modelos mentais ou conceitos
subjetivos sob a realidade escolar. É importante que a gestão escolar seja organizada, refletindo
a intencionalidade da ação educativa individual e coletiva dos envolvidos. Entendendo que a
escola só será fortalecida quando o resultado for a soma dos esforços e a divisão de
responsabilidades. Gestores, administradores e professores, pais e alunos, todos são co‐
responsáveis por tudo que acontece no ambiente escolar, seja no setor administrativo ou na área
pedagógica.
Democratização das Relações Organizativas no interior da Escola.
A gestão democrática em educação está intimamente relacionada ao compromisso
sociopolítico com os interesses reais e coletivos, de classe, dos trabalhadores, extrapolando as
batalhas internas da educação institucionalizada, acredita‐se que a solução está condicionada à
distribuição e apropriação de riqueza e dos benefícios que transcendem os limites da ação da
escola. A possibilidade de uma ação administrativa na perspectiva de construção coletiva exige a
participação de toda comunidade escolar nas decisões do processo educativo, o que resultará na
democratização das relações que se desenvolvem na escola, contribuindo para o
aperfeiçoamento administrativo pedagógico. Entende‐se que a administração participativa não
ocorrerá espontaneamente isso porque, no âmbito da escola é necessário que seja provocada,
procurada, vivida e aprendida por todos que pertencem à comunidade escolar. Sobre a
participação coletiva no processo, Pellegrini (1986) nos alerta que:
A grande riqueza da participação de todos está na medida em que cada grupo ou cada
pessoa traz para o grupo as suas percepções sobre a realidade com o cerca quando os
objetivos definidos e os planos de ação estão impregnados dessas diferentes percepções
(PELLEGRINI,1986 p. 187,).
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A gestão escolar, numa perspectiva democrática, tem características e exigências
próprias. Para efetivá‐la, devem‐se observar procedimentos que promovam o envolvimento, o
comprometimento e a participação das pessoas no interior das escolas. Portanto, torna‐se
necessário promover atividades e exercer funções que promovam a presença e o fortalecimento
da atuação das pessoas. Entretanto, o modo democrático de gestão envolve o exercício do
poder, incluindo os processos de planejamento, a tomada de decisões e a avaliação dos
resultados alcançados. Trata‐se, portanto, de fortalecer procedimentos de participação das
comunidades escolar e local no governo da escola, descentralizando os processos de decisão e
dividindo responsabilidades.
Nas escolas e nos sistemas de ensino, a gestão democrática tem por objetivo envolver
todos os segmentos interessados na construção de propostas coletivas de educação. Nessa ótica,
os processos de gestão da escola vão além da gestão administrativa, eles envolvem ações que
procuram estimular a participação de diferentes pessoas e articular aspectos financeiros,
pedagógicos e administrativos para atingir um objetivo específico: promover uma educação de
qualidade “que abranja os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, nº 9.394/96, art.1º) (BRASIL, 1996).
A democracia supõe, além da livre escolha dos governantes, das decisões por maioria, a
convivência e o diálogo entre pessoas que pensam de modo diferente e querem coisas distintas,
ou seja, o reconhecimento da diversidade social e a superação das desigualdades sociais. O
aprendizado democrático implica a capacidade de discutir, elaborar e aceitar regras
coletivamente, assim como a superação de obstáculos e divergências, por meio do diálogo, para
construção de propósitos comuns. Na escola não é diferente nela encontram‐se, também
diversos modos de ser, de pensar e o conflito de interesses. Uma gestão democrática e
participativa do ensino busca, pelo diálogo e pela mobilização das pessoas, a criação de um
projeto pedagógico, com base na participação e nos princípios de convivência democrática.
A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade escolar no
processo de tomada de decisão, apostando na construção coletiva dos objetivos e do
funcionamento da escola através do diálogo, do consenso (LIBÁNEO, 2005). Muitos são as
concepções sobre as relações entre gestão e democracia, mas a ideia da gestão escolar
democrática está vinculada à compreensão da escola como uma instituição social capaz de
contribuir para a formação de cidadãos. Função política e social que as escolas buscam cumprir
nas sociedades democráticas. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988,
estabeleceu o princípio de gestão democrática do ensino público como diretriz a ser observada
por todas as escolas. Ao estabelecer a gestão democrática do ensino, o texto constitucional
institui, ao mesmo tempo, o direito e o dever de participação de todos os que atuam nos
sistemas de e nas escolas. Nesse sentido, o ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I‐ Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II‐ liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III‐ pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;
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IV‐ gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V‐ valorização dos profissionais de ensino, garantindo, na forma da lei, planos de carreira
para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso, exclusivamente, por
concurso público de provas de títulos, assegurado regime jurídico único para todas as
instituições mantidas pela União;
VI‐ gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII‐ garantia de padrão de qualidade (Art.206, CF).
A gestão democrática como modo de administrar as escolas, aponta para a possibilidade
de todas as pessoas, independente de sua situação social, econômica, e cultural intervir e
participar ativamente na construção de políticas educacionais e na gestão escolar.
O Gestor Escolar e sua responsabilidade na construção da lógica da avaliação formativa
A construção da lógica da avaliação, na organização da escolaridade em ciclos e blocos
exige que cada um, na escola, entre no barco rumo ao sucesso da escola, comprometida com a
aprendizagem de todos. Isso significa um empreendimento educativo, dinâmico e promissor. O
gestor escolar é o condutor desse processo. Para isso, ele terá que se preparar para ser o
desencadeador dessa lógica. Para Bartnik (2011): O gestor escolar, além de ter uma visão de
conjunto, há de compreender a escola como uma estrutura flexível, pois no objeto de trabalho
das atividades técnicos‐pedagógicas apresenta características distintas das atividades
administrativas, uma vez que lida cotidianamente com educação de pessoas. O gestor exerce
um importante papel de articulador do trabalho pedagógico de toda a escola. Ele cumpre esse
papel com relações as ações previstas, mas existem dificuldades que ele tem de enfrentar
quando se trata de organizar novas maneiras de trabalhar. A educação que, por natureza, deveria
ser inovadora e criativa costuma resistir ao novo e ao imprevisível. Sendo assim, seu papel se
aproxima de um sindico de um prédio.
Gestão educacional tem sido objeto de estudo de muitos educadores, dada sua
importância para a idealização da escola como um espaço que efetivamente faz a diferença na
sociedade, pois entende‐se que gestão escolar é o pilar ou o retrocesso dos resultados
educacionais. Ela faz acontecer e movimentar esse processo que refletirá durante a vida de um
cidadão, pois toma decisões que direcionam o andar educacional. O papel da escola requer do
gestor a clareza de que cabe à equipe diretiva e pedagógica atuar no sentido de criar as
condições necessárias, os meios adequados e os recursos didáticos para que se concretizem,
qualitativamente as atividades da escola e a mediação dos conteúdos aos alunos. Sendo o gestor
compromissado tenderá a dar prioridade aos fins da educação escolar.
Considera‐se que a prática de gestão não se desenvolve de modo solitário, ela se faz em
equipe, com envolvimento de diversas pessoas. As mais diferentes ações que compõem a gestão
de uma escola ou sistema de ensino são resultantes do trabalho de múltiplos sujeitos. Uma
gestão que desenvolve suas competências produz efeitos positivos nas escolas e nos sistemas de
ensino. Esses efeitos vão além de reformas dos prédios, compra de equipamentos ou realização
de novos eventos. Embora essas ações sejam necessárias e a gestão esteja comprometida com
elas, a ênfase na aprendizagem dos alunos, o planejamento criterioso, a implementação do
projeto pedagógico e a melhoria das condições de trabalho produzem, também, resultados
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esperados e demonstráveis para as comunidades escolar e local. No entanto, são necessários
espaços e tempo para a realização de atividades criativas, para conversar e conhecer colegas e
alunos, para avaliar e reformular ações. Introduzir no cotidiano escolar atividades que atendam
aos interesses dos alunos, pais ou professores.
O estudo das teorias da administração permite a compreensão de que seus princípios e
métodos trazem elementos que, com as devidas adequações e respeitando‐se as características
do trabalho educativo, possam contribuir para a identificação de ações pertinentes à gestão
escolar por meio das práticas inerentes às novas tendências organizacionais. Pois, entende‐se
que a escola é uma instituição social construída historicamente e inserida no contexto social
amplo, sofrendo com impactos das políticas econômicas, culturais e educacionais.
A GESTÃO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO POLÍTICA
No contexto nacional, a discussão sobre gestão educacional apresenta‐se a partir de
várias conjecturas, bem como as concepções e panoramas complexos articulados aos sistemas de
ensino. Nesse contexto, é fundamental situar os eixos que permeiam a presente análise sobre
gestão, no tocante à concepção, formação e financiamento da educação.
A concepção de educação é entendida, aqui como prática social, portanto, constitutiva e
constituinte das relações sociais mais extensas, a partir de lutas e processos que traduzem
distintas concepções de homem, mundo e sociedade. Para efeito dessa análise, entende‐se a
educação como processo amplo de socialização da cultura, historicamente produzida pelo
homem, e escola como lócus privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas políticas,
gestão e processos se organizam, coletivamente ou não em favor dos objetivos de formação.
O desenvolvimento de trabalho na área educacional exige do educador os exercícios de
ofícios, artes e artimanhas que, ao lado da fundamentação cientifica necessária, permitam‐lhe a
adoção de práticas pedagógicas voltadas para transformar e transforma‐se como pessoas e
profissional. Entende‐se que na gestão escolar esses exercícios são também essenciais. O gestor
escolar também em sua prática investigativa interpreta sinais, antes da ocorrência de um fato.
Sua análise volta‐se para uma postura prospectiva que traduz na tomada de decisão resultante
de um processo de escuta e isso remete à habilidade de perceber as necessidades de uma
realidade que requer uma atitude na construção de novas alternativas viáveis para o espaço
escolar.
Esta ação oportuniza a gestão escolar sentir o fato, perceber as possibilidades e enfrentar
com precaução os desafios e as urgências que se colocam no panorama em que o trabalho toma
corpo e lugar. Portanto, faz‐se necessário levantar com cuidado as pistas e construir um plano de
ação que dê oportunidade o trabalho no contexto escolar. Neste plano de ação são delineadas as
estratégias, as metas e a previsão de resultados que oportunizarão atender às demandas do dia‐
a‐dia, bem como os imprevistos que aparecerão no percurso de sua atividade gestora. Para lidar
com estes desafios é preciso que o gestor envolva sua equipe, faça acreditar nos objetivos da
instituição e que juntos promovam as mudanças e adaptações na tentativa de resolução dos
problemas levantados.
O entendimento de educação é compreendida, como prática social, constitutiva e
constituinte das relações sociais mais amplas, é entendida como processo amplo de socialização
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da cultura, e tem a escola como local destinado á produção e apropriação do saber, onde se
organizam os objetivos das políticas educacionais. Dessa forma, a gestão educacional possui
distinções próprias, ou seja, tem finalidade ampla e não se resume a mera aplicação dos
métodos, técnicas e princípios da administração empresarial.
A escola pode ser entendida como instituição social, tem sua dialética organizativa e suas
finalidades balizadas pelos fins político‐pedagógicos que excedem o horizonte custo‐benefício,
impactando o que se entende por desenvolvimento e planejamento da educação e da escola.
Assim, o gestor educacional deve ser um profissional com consciência crítica do trabalho que
desenvolve, realize planejamento envolvendo ações participativas e coletivas em que a avaliação
dos resultados envolva todos os responsáveis pelo processo de ensino. Esta forma de gerir
possibilita uma permanente reflexão sobre as metas da escola enquanto instituição de ensino
comprometida com os resultados da aprendizagem. Ações e programas devem ser articulados
considerando a centralidade das políticas educacionais e dos projetos pedagógicos, nessa
perspectiva, devem ser rediscutidos com base na gestão educacional e implementação de
processos de participação e decisão alicerçados na busca do resgate do direito social á educação.
Pensar em qualidade social da educação sugere certificar um processo pedagógico
alicerçado pela eficiência, eficácia e efetividade social, que contribua com a melhoria da
aprendizagem dos educandos, agregado à melhoria das condições de vida e desenvolvimento da
população. A busca por melhoria da qualidade da educação requer ações que possam reverter a
situação de baixa qualidade da aprendizagem, o que pressupõe, identificar os condicionantes da
política de gestão e, refletir sobre a construção de estratégias de mudança do quadro atual.
O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL
O perfil gerencial é importante para aliar o trabalho dos gestores a um profissional
qualificado que atenda as demandas educacionais. Percebe‐se uma evolução nesta área gerencial
a medida que propostas governamentais, debates e literatura especializada na área
administração escolar crescem constantemente. Para democratização a escola pública, precisa‐se
descentralizar, ou seja, atribuir funções a diversos cooperadores. Uma escola democrática não
pode ser gerida por uma única pessoa, deve ser gerida pelo coletivo, definindo os espaços mais
amplos de discussão. A organização e definição de funções para coletividade pode ser uma
sugestão importante de gestão educacional democrática, pois todos os envolvidos discutem os
problemas e buscam soluções para enfrentar o cotidiano da escola.
O gestor escolar exercendo seu papel não se abrevia simplesmente à administração do
estabelecimento de ensino, mas ele é um atuante responsável por mudanças, mas é preciso que
esse gestor esteja aliado à modernização. Mudanças ocorrem todos os dias principalmente na
esfera tecnológica, e é preciso acompanhá‐las. A educação e, portanto sua gestão não é uma
área inerte, e deve interagir com as transformações. O atual gestor deve gerenciar com
responsabilidade, motivação, focando a formação e qualificação continuada de sua equipe,
interagir com a comunidade escolar, atualizando‐se e, compartilhar conhecimentos
Gerenciar, Liderar e Planejar é ocupação de quem está à frente da organização. A escola é
uma empresa, que precisa tomar decisões, administrar recursos, grupo técnico (professores),
grupo administrativo e, cujo objetivo primordial é atender e fornecer serviços especializados a
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sua clientela (alunos). O gestor necessita conhecer o ambiente escolar e seus elementos,
reconhecer a escola como organização, sua missão, objetivos a serem alcançados e recursos
administrados, com colaboração dos envolvidos, controlar e dirigir o processo administrativo.
Almejando o alcance dos objetivos e metas definidos por todos
Segundo Chiavenato (2014):
A administração é um processo contínuo e sistêmico que envolve uma série de
atividades impulsionadoras, como planejar, organizar, dirigir e controlar recursos e
competências para alcançar metas e objetivos, Ela implica fixar objetivos a serem
alcançados, tomar decisões no meio desse caminho e liderar todo esse processo para o
alcance dos objetivos, a fim de oferecer resultados (CHIAVENATO, 2014, p.18).

O papel do gestor educacional nesse processo é indispensável, pois ele atua como líder
escolar e deve agir com transparência juntamente com atores educativos da organização. Para
tanto é necessário articular toda a comunidade escolar em busca do objetivo maior da
instituição, uma educação transformadora, que fomente no cidadão o desejo de ser agente ativo,
crítico e histórico, capaz de atuar de maneira participativa em sua comunidade local e global.
Para Chiavenato (2014): A administração envolve a articulação e a aplicação de vários
conjuntos de recursos organizacionais. Ela é um processo abrangente que envolve e põe em uso
uma variedade de recurso: humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e de informação. Por
isso, além de bons salários e de qualificação profissional, é preciso garantir uma gestão escolar
competente. O gestor bem preparado é aquele que sabe mediar os interesses de todas as partes,
alunos, colaboradores, professores, pais e a comunidade. Precisa agir democraticamente, dar
satisfação a todos e ser cobrado por sua atuação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O novo padrão da gestão escolar traz, junto com a autonomia, a ideia e a sugestão de
gestão colegiada, com responsabilidades compartilhadas pelas comunidades interna e externa da
escola. O novo paradigma além de abrir espaço para iniciativa e participação, cobra da equipe
escolar, alunos e pais tais atitudes. O gestor educacional necessita de sintonia com o grupo que
está inserido para resolver o desafio da qualidade da educação no âmbito social, pois educação
de qualidade é interesse de todos. Nesse contexto, a escola é a instituição onde o direito de
saber se viabiliza, e a ele pertence a sua função de socializar o conhecimento, a gestão
educacional incide pela democratização da escola sob dois aspectos: interno que contempla os
processos administrativos, a participação da comunidade escolar nos projetos pedagógicos; e
externo que visa à função social da escola.
A gestão educacional margeada por fatores intra e extra‐escolares busca, a
democratização dos processos de organização e gestão que considera as especificidades dos
sistemas de ensino, bem como os estados progressivos de autonomia das unidades escolares a
eles vinculados, e evidencia a participação da sociedade civil organizada, sobretudo o
envolvimento de operários da educação, alunos e pais.
O Gestor Educacional deve receber apoio e refletir sobre modelos mentais que
fundamentam o seu fazer, a compará‐los a novos conceitos e a ousar experimentar algumas
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mudanças em sua interação com professores, funcionários, alunos e comunidade. Assim, esse
Gestor dominará o modo de atuar como facilitadores de mudanças educacionais, isto é,
profissionais que desenvolvam as competências e habilidades necessárias para refletir e mudar e
ao fazer isso, aprenda a compreender a complexidade dos processos de mudanças e a estimular
também a outros. O Gestor Público independente de ser educacional é visto como responsável
pelas atividades de planejamento, organização, controle e liderança de uma organização e como
tal deve contribuir e intervir para mudanças sociais.
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RESUMO
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC) objetiva ampliar as oportunidades
educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional. Esta
pesquisa objetivou identificar as representações sociais
sobre o PRONATEC na ótica dos docentes atuantes no
IFPB – campus Picuí. Para realização deste estudo foi
realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico,
documental e empírico. O referencial teórico explicita a
Teoria das Representações Sociais balizadas por
Moscovici (1978); a discussão sobre qualificação
profissional será pautada nos estudos de Guimarães
(2014) e Cassiolato & Garcia (2014); e, no tocante à

revisão documental, analisamos os documentos oficiais
do Ministério da Educação – MEC que estabelecem o
PRONATEC. Na dimensão empírica foram pesquisados
25 professores do PRONATEC dos cursos do IFPB –
campus Picuí. O método de coleta de dados foi a Técnica
de Associação Livre de Palavras (TALP). Os dados foram
sistematizados considerando a frequência e a ordem
média das palavras evocadas. Na percepção dos
docentes, o PRONATEC implantado no IFPB – campus
Picuí tem como elementos nucleares de suas
representações sociais a qualificação, a oportunidade e
a possibilidade de emprego.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação profissional, qualificação, TALP.

SOCIAL REPRESENTATIONS OF ACCESS TO THE TECHNICAL EDUCATION AND EMPLOYMENT
(PRONATEC) NATIONAL PROGRAMME ON IFPB ‐ CAMPUS PICUÍ THE PERSPECTIVE OF
TEACHERS
ABSTRACT
The purpose of the National Program for Access to
Technical Education and Employment (PRONATEC)
expand educational opportunities for workers, through
increased training and professional qualification. This
research aimed to identify the social representations of
the meaning of PRONATEC the perspective of professors
in the program IFPB ‐ Picuí campus. Applying the
technique of free association words (TALP). The social
representations of PRONATEC twenty‐five teachers of
the courses FIC IFPB ‐ Picuí campus were evaluated. The

most important allusions which means PRONATEC for
teachers were qualified, and employment opportunity.
Approximately 49.0 % of the teachers evaluated evoked
twenty representative of what they conceive as
PRONATEC in IFPB ‐ Picuí campus with more relevant
attributes the experience, training and learning. In the
perception of teachers, the National Program for Access
to Technical Education and Employment ( PRONATEC )
deployed in IFPB ‐ Picuí campus has as core social
representations
qualification
and
opportunity.

KEY‐WORDS: Professional education, qualification, TALP.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E
EMPREGO (PRONATEC) NO IFPB ‐ CAMPUS PICUÍ NA ÓTICA DOS DOCENTES
INTRODUÇÃO
Alicerçado na missão institucional e no seu ideário pedagógico, o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia ‐ campus Picuí, propõe‐se a ofertar à sociedade local, regional e nacional,
cursos técnicos nas diversas modalidades de ensino, gerando oportunidade de formação e
qualificação profissional para todos. Com isso, a partir de 2012 a instituição aderiu ao PRONATEC,
pactuando cursos como o Curso Técnico em Informática, na modalidade concomitante, e cursos
FIC (Formação Inicial e Continuada) de pedreiro de alvenaria, auxiliar de biblioteca, auxiliar de
contabilidade, cuidador de idoso, agente comunitário de saúde, apicultor e agricultor orgânico.
Ante esse público diversificado, com características peculiares de significação cultural e
experiências individuais, tanto de discentes como docentes, o PRONATEC se constitui em rico
lócus para apreensão das representações sociais, nos aspectos teóricos e da práxis relacionados à
educação profissional.
Nessa perspectiva, lançamos mão da Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por
Moscovici (1978), uma vez que o estudo das representações sociais, de acordo com Mazzotti
(2008), investiga como se formam e funcionam os sistemas de referência que se utiliza para
classificar pessoas e grupos, além de interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Por
suas relações com a linguagem, com a ideologia, com o imaginário social e, principalmente, por
seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais constituem
elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo
educativo.
Além disso, recuperamos as diretrizes postas pelos documentos oficiais acerca do PRONATEC e
explicitamos a problemática da qualificação profissional a luz de Guimarães (2014) e Cassiolato &
Garcia (2014) os quais discutem a profissionalização numa perspectiva contemporânea,
considerando a configuração da atual sociedade e suas demandas para o mundo do trabalho. A
partir desse referencial este trabalho objetivou identificar as representações sociais sobre o
significado do PRONATEC na ótica dos docentes atuantes no programa no IFPB – campus Picuí.
MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar o objetivo pensado para esse trabalho, adotamos como referencial teórico a Teoria
das Representações Sociais. Moscovici (1978) desenvolve essa teoria a partir do entendimento
de que:
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O status dos fenômenos da representação social é o de um status simbólico:
estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo e
fazendo com que se fale, partilhando um significado através de algumas
proposições transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando em um clichê
que se torne emblema. (MOSCOVICI, 2003, p. 216).

Essa teoria visa dar voz aos sujeitos em sua prática cotidiana. É considerada uma teoria do senso
comum por compreender que os sujeitos elaboram e reelaboram seus conhecimentos a partir de
informações, valores, crenças, habitus e outros elementos que pautam a construção desse
conhecimento. Moscovici (1978) afirma ainda, sobre as representações sociais que sua função é:
[...] primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas
orientar‐se em seu mundo material e social e controlá‐lo; e, em segundo
lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de
uma comunidade, fornecendo‐lhes um código para nomear e classificar,
sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história
individual e social. (MOSCOVICI, 2003, p. 21)
A teoria das representações sociais tem contribuído como suporte teórico e metodológico na
compreensão dos aspectos cognitivos e afetivos que mobilizam as práticas sociais. De acordo
com Domingos Sobrinho (1998, p. 117),
A teoria das representações sociais vem ocupando amplos espaços no
campo das ciências humanas contemporâneas, na medida em que
permite preencher certas lacunas abertas pela chamada crise dos
paradigmas e, se não consegue responder, pelo menos contribui para a
formulação de novas hipóteses para velhos problemas.
Portanto, a representação social permite operar, em termos práticos, a passagem do nível
coletivo, estrutural, para o individual e subjetivo.
No tocante à revisão documental trazemos as principais diretrizes postas pela lei nº 12.513/2011,
a qual cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Este se
consolida como política de Educação Profissional, pretendendo oportunizar as camadas menos
favorecidas à inserção no mercado de trabalho. Pelo Programa são ofertados cursos técnicos de
nível médio com carga horária mínima de 800 horas e cursos FIC (formação Inicial e continuada)
com carga horária mínima de 160 horas. Os beneficiários são pessoas em estado de
vulnerabilidade social, pertencentes ao cadastro único, presidiários, estudantes do Ensino Médio
da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos; trabalhadores – inclusive agricultores
familiares, silvicultores, agricultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas, jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas com deficiência; beneficiários dos
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programas federais de transferência de renda, como, também, estudantes que tenham cursado o
Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de
bolsista integral (BRASIL, 2011).
Uma vez explicitadas as bases teóricas deste trabalho, apresentamos a seguir a dimensão
empírica da pesquisa.
Esta pesquisa foi conduzida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba –
campus Picuí, situado no município de Picuí, PB (Figura 1).

Figura 1 – Localização do município de Picuí, PB (WIKIPÉDIA, 2014)
O público participante consistiu de 25 (vinte e cinco) docentes ministrantes de disciplinas nos
cursos FIC (Formação Inicial Continuada), do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC), pactuados e ofertados nos anos letivos de 2012 e 2013.
Os docentes ministraram disciplinas do PRONATEC nos cursos de agricultor orgânico, apicultor,
pedreiro de alvenaria, agente comunitário de saúde, auxiliar de biblioteca e cuidador de idosos,
com cerca de 320 bolsistas matriculados.
A práxis metodológica utilizada foi a aplicação de um formulário contendo a Técnica de
Associação Livre de Palavras (TALP), conforme preceituado por Abric (2000). O formulário
aplicado contém na primeira parte, a identificação do docente nos aspectos de gênero, área de
formação e titulação. Na segunda parte há um termo indutor que funciona como desencadeador
de palavras que lhe são associadas. Assim, os sujeitos são estimulados a evocar três palavras que
definam o significado do PRONATEC, ou seja, nosso termo indutor era: PRONATEC É...
Os sujeitos são orientados a hierarquizar as palavras evocadas e numa terceira parte do
formulário há um espaço para que justifiquem essas palavras e a ordem atribuída as suas
evocações.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

A análise dos dados consistiu na sistematização da frequência das palavras e análise a partir da
ordem em que foram evocadas, com vistas a constatação das palavras mais compartilhadas, o
que indica possíveis elementos da representação social dos sujeitos, consoante dispõe Domingos
Sobrinho (2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise dos dados dos formulários, constatou‐se que o público participante da pesquisa
constou de 13 docentes do gênero feminino e 12 do gênero masculino.
Com relação à área de formação, foram avaliados docentes de Engenharia Agronômica (3),
Ciências Contábeis (3), Direito (2), Engenharia Civil (2), Ciência da Computação (2), Letras (1),
Educação física (1), Psicologia (1), Farmácia (1), Enfermagem (1), Administração de Empresas (1),
Matemática (1), Zootecnia (1), Telemática (1) e Serviço Social (1). No que se refere a titulação, 4
docentes possuíam graduação, 3 especialização, 4 mestrado e 2 docentes com doutorado.
As alusões mais importantes do que significa o PRONATEC para os docentes, constatadas na
Tabela 1, foram qualificação (15), oportunidade (14) e emprego (9), representando 20,0%, 18,7%
e 12% do total, respectivamente. Infere‐se que para os sujeitos qualificação e oportunidade são
os elementos mais compartilhados, dando indícios de que aí se consubstancia a nuclearidade de
suas representações sociais sobre o PRONATEC do IFPB – campus Picuí.
Tabela 1 – Relação de palavras diferentes e de baixa frequência (A) e palavras mais importantes
evocadas (B) caracterizadoras do significado do PRONATEC para docentes do IFPB – campus Picuí.
Palavras evocadas (A)

Palavras mais evocadas (B)

1. Experiência (4)
2. Capacitação (4)
3. Aprendizado (3)
4. Educação (2)
5. Necessário (2)
6. Profissionalização (2)
7. Inclusão (2)
8. Desenvolvimento (2)
9. Crescimento (2)
10. Essencial (2)
11. Valorização (2)
12. Eficaz (1)
13. Complementar (1)
14. Direito à cidadania (1)
15. Conhecimento (1)
16. Dinâmico (1)
17. Independência financeira (1)
18. Perspectiva (1)
19. Mercado de trabalho (1)
20. Amadurecimento (1)

1. Qualificação (15)
2. Oportunidade (14)
3. Emprego (9)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados – IFPB – campus Picuí.

Para enfrentar esse problema de escassez de mão‐de‐obra qualificada, cuja evidência mais forte
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é a baixa escolaridade e a falta de capacitação necessária para uma inserção profissional
adequada que marcam grande número de brasileiros, o PRONATEC foi constituído com uma
proposta bem abrangente, buscando atacar as principais causas do problema e atender,
mediante ações flexíveis, as características específicas dos diversos segmentos da população
trabalhadora, tal como percebido ou demandado em cada caso (CASSIOLATO & GARCIA, 2014).
Numa reflexão que questiona a qualificação em massa promovida pelo PRONATEC, Guimarães
(2014) afirma que o modelo de desenvolvimento brasileiro demanda pouco trabalho qualificado
e, consequentemente, é inercialmente refratário a essas políticas mais ativas de qualificação para
o trabalho, que, geralmente, são associadas ao Programa. Para este autor, tem‐se um
descompasso: por um lado, um governo que tenta estimular a qualificação profissional e, por
outro, um modelo de desenvolvimento que prescinde dessa formação mais qualificada.
Considerando os dados empíricos, a maioria dos docentes evocaram as palavras qualificação (15),
oportunidade (14) e emprego (9). Outra parcela significativa, cerca de 49% dos docentes
elencaram vinte outros atributos representativos do que concebem ser o PRONATEC no IFPB –
campus Picuí, com maior evocação para experiência (4), capacitação (4) e aprendizado (3). Diante
do exposto, percebe‐se que os docentes vão ao encontro do que defende Acioli & Jucá (2013), ou
seja, de que o PRONATEC constitui uma alternativa para uma parte dos jovens sem experiência
profissional, que encontram nestes cursos uma formação técnica, de natureza eminentemente
prática, especializada e profissionalizante que permite o ingresso mais rápido no mercado de
trabalho. Além disso, enxergam o regresso das pessoas adultas, que já estão na vida profissional,
ao sistema de ensino para nova formação, em particular, quando há uma relação direta entre o
PRONATEC e atividade profissional desenvolvida, constituindo uma oportunidade para atualizar e
adquirir novos conhecimentos e competências na sua área profissional.
Assim, percebe‐se uma visão positiva do PRONATEC, pois, mesmo considerando os elementos
periféricos, ou seja, aqueles com baixa frequência, verifica‐se que os sujeitos fazem referência a
palavras de valorização do programa, enxergando‐o como diferencial na formação e como uma
iniciativa importante para formar trabalhadores mais qualificados.
CONCLUSÃO
As representações sociais percebidas pelos docentes atuantes nos cursos implantados no
PRONATEC do IFPB – campus Picuí com relação ao Programa são qualificação, oportunidade e
emprego.
Verifica‐se, não obstante as variadas críticas ao programa ligadas a uma visão assistencialista e
paliativa, que a representação dos docentes sobre o programa é de que este se constitui em uma
possibilidade de formação para o mundo do trabalho. Até mesmo os elementos menos citados
coadunam com uma visão positiva e inclusiva do trabalhador brasileiro. Nesse sentido, percebe‐
se que neste curto espaço de tempo em que o PRONATEC está sendo executado no IFPB –
campus Picuí, instaurou‐se uma visão de que o mesmo tem sua importância para a vida dos
trabalhadores. Embora essa visão pareça imediatista o grande número de trabalhadores sem
qualificação ou sem emprego, especialmente nos municípios do interior, como é o caso, faz com
que essa política se torne um diferencial, uma possibilidade de retorno aos estudos e representa
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uma oportunidade de melhorar ou adquirir uma formação que contribuirá para uma melhor
colocação no mundo do trabalho.
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RESUMO
A leitura dos “clássicos”, nome dado a obras e autores
que se firmaram na história da humanidade precisa ser
incentivada nas escolas. Os (des) rumos de uma
educação pedagogicamente ineficaz, moral e
cientificamente pobre que não ensina a pensar e a
investigar os “porquês” das coisas, demonstram que é
necessário dialogar, muito além da didática, com a
própria teoria do conhecimento. Tendo em vista isso,
essa pesquisa tem por objetivo analisar a relação
sujeito‐objeto em Heidegger. Sendo assim, optamos por
utilizar o método bibliográfico, a fim de melhores
investigações e compreensão dos pressupostos neles
existentes, tomando como base as leituras de suas

principais obras, Ser e tempo e Introdução à Filosofia.
Pois, por meio de críticas e cogitações a respeito dos
mesmos, faz‐se necessário uma exigência maior do
pesquisador, contribuindo para maiores instigações das
obras, e clara explicação para com o todo,
principalmente no âmbito estudantil. Em que, à priori,
advém o estudo e hesitações de medidas a serem postas
no campo pedagógico, visto que se encontra em
deficiência nos dias atuais. Diante das observações,
podem‐se perceber grandes contribuições de Heidegger
para a pesquisa científica, como suas inúmeras reflexões
acerca da construção do conhecimento entre sujeito‐
objeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Sujeito‐Objeto, relação, Heidegger.

THE RELATION SUBJECT‐OBJECT IN HEIDEGGER
ABSTRACT
The reading of “classics”, expression given to works and
authors who have signed in the history of mankind must
be encouraged in the schools. The dispersions directions
of one pedagogically ineffective education, moral and
scientifically poor that doesn’t teach to think and to
investigate the “why” of things, shows that dialogue is
necessary far beyond the didactic, with the theory of
knowledge itself. In view of this, this study sought to
examine the relation subject‐object in Heidegger. Thus,
we chose to use the bibliographic method, to the best
research and understanding of the assumptions within
it, building upon the readings of his main works, Being

and Time, and Introduction to Philosophy. For, through
criticism and musings about the same, is necessary to
make greater demands of the researcher, contributing
to higher instigations of works, and clear explanation to
the whole, especially in the student context. In which, a
priori, the study derives and hesitations of measures to
be put in the pedagogical field, which is seen in disability
nowadays. In the face of observations, one can realize
the great contributions of Heidegger for scientific
research, as his numerous reflections on the
construction of knowledge between subject and object.

KEY‐WORDS: Subject‐Object, relation, Heidegger.
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INTRODUÇÃO
“Será que existe algo que tenha sido mais frequentemente discutido desde o começo da
modernidade e particularmente hoje do que a relação sujeito‐objeto?”. É assim que Heidegger (2009,
p.65) inicia a discussão sobre a relação sujeito‐objeto na obra Introdução à Filosofia. De modo direto
ou indireto, essa dupla indispensável à pesquisa científica frequenta os manuais de metodologia
científica e os capítulos destinados ao método nos trabalhos acadêmicos.
Na modernidade, o indivíduo passa a ser a referência do mundo e não mais a divindade. Com isso,
viu‐se a emergência do sujeito como narrador da história, da versão aceita como verdade. É nesse
contexto que há uma separação entre sujeito e objeto, um que conhece e o outro que é conhecido.
O modelo filosófico de Heidegger propõe uma mudança paradigmática ao apresentar a análise
existencial de Dasein que comumente é traduzido por Ser‐aí ou o Ser‐aí‐no‐mundo. Em Heidegger, é
na perspectiva do ser‐no‐mundo que a relação sujeito‐objeto é redesenhada e serve de ponto de
partida para diferentes teorias de subjetividade.
Movimento e familiaridade fazem parte da noção de ser‐no‐mundo que é uma possibilidade de
conhecer tendo como base a transcendentalidade que é ao mesmo tempo fática e histórica. O ser‐
no‐mundo aponta para um lugar, um ser habita um cotidiano que lhe é, ao mesmo tempo, familiar e
transcendental e com quem está em relação. Essa é a condição do sujeito em Heidegger: um ser em
relação.
Para ele, a relação entre sujeito e objeto deve ser criticada pelo mesmo motivo que se deve criticar o
conceito de verdade: a relação é baseada em distintos elementos que não estão suficientemente
esclarecidos. O sujeito é considerado como o homem, o único ser com a possibilidade de conhecer,
aquele que traz à existência e a ela dá sentido a tudo o que existe. A função do sujeito é se relacionar
com o objeto, ele existe para isso. Nesse sentido, a noção de representação é vista de modo
inovador, como uma re‐apresentação feita pelo homem que é sujeito e objeto em um só tempo,
sempre no presente.

OBJETIVO
Desse modo, essa pesquisa pretende aprofundar o estudo bibliográfico das obras de Heidegger com
a finalidade de sistematizar parte de suas ideias sobre a relação sujeito‐objeto e os temas que a ela
estão relacionados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Essa pesquisa foi bibliográfica e teve como fonte as obras de Martin Heidegger. Optou‐se pela
pesquisa bibliográfica a fim de conhecer publicações e materiais que nos ajudariam a alcançar os
objetivos desta investigação.
O principal objetivo da pesquisa bibliográfica foi colocar o pesquisador em “contato com tudo o
que foi produzido na área em questão” (MOREIRA e CALEFFE, 2006, p.74). Esse tipo de pesquisa
exige reflexão crítica sobre as fontes bibliográficas e não é, de forma alguma, uma mera
transposição das ideias dos autores. A pesquisa bibliográfica envolveu a elaboração de
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fichamentos e de resenhas, a partir da leitura de duas grandes obras: Ser e Tempo de 1927 e
Introdução à Filosofia de 1928. Também foram realizados círculos de debates, minicursos que
envolveram alunos e servidores do IFRO, de escolas públicas e interação com outros grupos de
pesquisa do país que estudam Heidegger e a relação sujeito‐objeto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As contribuições de Heidegger para a pesquisa científica são inúmeras. Aqui pontuamos,
especificamente, suas reflexões a polarização construída entre sujeito‐objeto, como se um não
fizesse parte do mundo do outro. Ao contrário, em Heidegger compreendemos que é na
experiência fática da vida, no mundo vivido que há possibilidade de conhecimento. (HEIDEGGER,
2010). Em Ser e Tempo publicado na década de 1920, Heidegger semeou um terreno frutífero
para a compreensão dos conceitos de ser e lugar com base em sua constatação de que a questão
do ser não havia sido suficientemente estudada ou até mesmo não colocada de forma suficiente.
Segundo Heidegger “[...] Por vivermos sempre numa compreensão de ser e o sentido de ser
estar, ao mesmo tempo, envolto em obscuridade, demonstra‐se a necessidade de princípio de se
retomar a questão do ser. (2002, p.39)”. Essa foi a obsessão da sua existência e com ela se
ocupou de modos diferentes no decorrer de sua vida.
A década de 1920 foi de incrível produtividade para Heidegger e de intensas mudanças. O
rompimento com a fé católica, as repercussões da primeira guerra mundial, as conferências que
lhe deram notoriedade e a publicação de Ser e Tempo são marcadores importantes apontados
por seus biógrafos e estudiosos. Safranski (2005) afirma que Heidegger propõe a interpretação
do tempo como horizonte possível para qualquer compreensão sobre o ser, mas que para isso
não precisará apenas de um livro (Ser e Tempo), mas de toda sua vida. Como garantir o acesso a
presença? É uma questão levantada por Heidegger. Ele propõe a existência de modalidades de
acesso às quais permitem que o ente se mostre em si mesmo e por si mesmo em sua
cotidianidade. Longe de defender interpretações unilaterais e definitivas sobre a questão do ser,
a analítica da presença defendida por Heidegger é incompleta e provisória. Heidegger chama de
ingênua a distinção entre os critérios Temporal (processos naturais e acontecimentos históricos)
e atemporal (relações numéricas e espaciais) na analítica existencial. “[...] Persiste o fato de, na
acepção de ser e estar no tempo, o tempo servir como critério para distinguir as regiões de ser
[...] “(HEIDEGGER, 2002, p.55).
Assim, o ser é compreendido em seus diversos e derivados modos de ser, e não apenas porque é
ou está no tempo. O que norteia a pesquisa é então, a questão do ser em seu modo de ser
presença que é seu passado e acontece a partir de seu futuro, não pelo que passou e nem pelo
que virá, mas por aquilo que é. Não há sujeito e objeto, há sim uma relação que acontece na
vida fática. Mudar o foco das polarizações para a relação de encontro pode reformular o modo
como concebemos e fazemos pesquisa ainda hoje. É por isso que as obras do filósofo Martin
Heidegger são clássicas e a leitura delas na escola irá abrir um mundo de possibilidades para que
os alunos releiam o mundo dentro e fora da escola. Movimento e familiaridade fazem parte da
noção de ser‐no‐mundo que é uma possibilidade de conhecer tendo como base a
transcendentalidade que é ao mesmo tempo fática e histórica. O ser‐no‐mundo aponta para um
lugar, um ser habita um cotidiano que lhe é, ao mesmo tempo, familiar e transcendental e com
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quem está em relação. Essa é a condição do sujeito em Heidegger: um ser em relação. Para ele, a
relação entre sujeito e objeto deve ser criticada pelo mesmo motivo que se deve criticar o
conceito de verdade: a relação é baseada em distintos elementos que não estão suficientemente
esclarecidos. O sujeito é considerado como o homem, o único ser com a possibilidade de
conhecer, aquele que traz à existência e a ela dá sentido a tudo o que existe. A função do sujeito
é se relacionar com o objeto, ele existe para isso. Nesse sentido, a noção de representação é vista
de modo inovador, como uma reapresentação feita pelo homem que é sujeito e objeto em um só
tempo, sempre no presente. Em Heidegger, a base para a compreensão sujeito‐objeto está no
termo relação. Ele buscou superar o dualismo existente entre sujeito‐objeto físico.
CONCLUSÕES
O que se pretendeu nesse estudo introdutório foi buscar referencialidade no pensamento de
Heidegger para estudar o lugar onde a experiência humana, o ser‐no‐mundo, constrói sentido
para sua existência junto com o outro e em relação com outros lugares. Tal questão possui uma
vinculação ontológica com o espaço, assim como o ser está vinculado a sua existência temporal e
atemporal. Para Heidegger o encontro com os outros não se dá numa apreensão prévia em que
um sujeito, de início já simplesmente dado se distingue dos demais sujeitos, portanto, o
referencial da diferença não se estabelece numa primeira visão. Logo, a determinação pessoal do
lugar deve ser compreendida a partir da espacialidade existencial da presença. O lugar não é um
ponto privilegiado da coisa‐eu, mas do ser‐no‐mundo em suas ocupações. Esta pesquisa buscou
contribuir para, inicialmente, produzir estudos nos campos da filosofia, sociologia e história da
ciência e, posteriormente, contribuir para a ampliação e aprofundamento de estudos no campo
da epistemologia da educação, promovendo colóquios e círculos de debate com alunos que
participam ou não da iniciação científica a fim de analisar não apenas o legado de filósofos
importantes, mas identificar e analisar suas influências e implicações nas formas de conhecer e
métodos de pesquisa utilizados atualmente. Com vistas a popularização da ciência, organizamos
um blog com resenhas de obras de Heidegger e sua biografia a fim de disseminar os resultados
obtidos no decorrer do projeto. Organizamos também uma lista de teses e artigos sobre
Heidegger e a temática da pesquisa.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo discutir a
importância da pesquisa na formação de professores de
Educação Física. O trabalho é de natureza qualitativa
com uso de análise documental e pesquisa bibliográfica.
Realizou‐se análise de conteúdo no projeto pedagógico
do curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto
Federal do Ceará de Limoeiro do Norte/CE, com a
pretensão de compreender a função da pesquisa na
proposta pedagógica do curso. Verificou‐se que a
pesquisa constitui‐se um elemento estruturante no

projeto analisado, sendo sistematizada a partir de três
componentes curriculares básicos. Entretanto, a
pesquisa transcende os momentos formais destinados
ao seu desenvolvimento. Consideramos importante
proporcionar aos futuros professores uma formação
sólida em pesquisa ao longo de todo o curso,
contribuindo para a sua atuação acadêmica e
profissional.

PALAVRAS‐CHAVE: pesquisa, educação física, formação de professores, projeto pedagógico.

RESEARCH COURSE OF BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION FROM THE FEDERAL INSTITUTE OF
CEARÁ DE LIMOEIRO DO NORTE
ABSTRACT
This article aims to discuss the importance of research
in the training of physical education teachers. The
study is qualitative in nature with the use of
document analysis and literature review. An analysis
of content in educational design Degree in Physical
Education from the Federal Institute of Ceará
Limoeiro do Norte, with the intention to understand
the role of research in teaching the course proposal.
It has been found that the research constitutes a

structural element in the design analysis, with the
systematic curriculum from three basic components.
However, research transcends the formal moments
for its development. We consider it important to
provide prospective teachers with a strong
background in research throughout the course,
contributing to their academic and professional
performance.

KEY‐WORDS: research, physical education, teacher training, pedagogical project.
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A PESQUISA NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO INSTITUTO FEDERAL DO
CEARÁ DE LIMOEIRO DO NORTE1
1 INTRODUÇÃO
A pesquisa como uma atividade educativa no Ensino Superior está presente no cotidiano
de professores e estudantes, constituindo‐se em um importante elemento do processo ensino‐
aprendizagem. Entretanto, quando essa pesquisa assume a forma de uma prática acadêmica
institucionalizada, norteada pelo rigor metodológico, passa a ser estimulada em momentos
pontuais da formação, como nas disciplinas de metodologia científica ou de construção de
trabalhos de conclusão de curso, e em reduzidos espaços extracurriculares destinados a iniciação
científica.
Apesar dos problemas enfrentados, as disciplinas e programas dedicados a ensinar aos
alunos os rudimentos de um agir dito científico desempenham um importante papel no contexto
geral da formação em pesquisa do estudante, cabendo a elas a difusão da postura científica
como uma atitude contínua ao longo do curso. Dessa forma, qual é a importância da pesquisa na
formação do professor de Educação Física?
O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da pesquisa na formação
de professores de Educação Física. Acreditamos que a pesquisa como princípio científico (DEMO,
2011) é imprescindível na formação docente em geral, e especificamente de professores de
Educação Física, pois estimula o estudante a ter uma postura crítica e argumentativa, promove o
enriquecimento cultural pelo contato com teorias de diversos autores, valoriza o rigor e clareza
na escrita, entre outros. Nesse sentido, consideramos importante proporcionar aos futuros
professores uma formação sólida em pesquisa ao longo de todo o curso.
A partir da análise do Projeto (Político) Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação
Física do Instituto Federal do Ceará de Limoeiro do Norte/CE, buscaremos apreender a
concepção de pesquisa incorporada no texto norteador das ações pedagógicas, com vistas a
subsidiar uma discussão sobre a importância da pesquisa na formação de professores de
Educação Física. Passemos a análise da proposta pedagógica do referido curso.
2 A PESQUISA COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
No curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal do Ceará de Limoeiro do
Norte a formação em pesquisa acontece em três momentos bem delimitados no projeto político
pedagógico: na disciplina voltada para a iniciação científica, na disciplina destinada a construção
do projeto de pesquisa e, finalmente, na disciplina para a elaboração do trabalho monográfico
final do curso.
As disciplinas de pesquisa propõem‐se a subsidiar o desenvolvimento de pesquisas com
rigor científico, conforme é possível perceber no documento: “Como forma de dar subsídios
teóricos e práticos para o desenvolvimento de pesquisas com rigor científico será ofertado

1

Pesquisa realizada com bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/IFCE.
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disciplinas com foco na iniciação aos métodos e técnicas de pesquisa e para a construção do
projeto de TCC e da monografia”. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 21)
Vale ressaltar que a formação em pesquisa não se limita às disciplinas de
instrumentalização científica, sendo enfatizada pelo projeto pedagógico como uma postura a ser
assumida pelo estudante ao longo do curso, através da participação em atividades
extracurriculares relacionadas à pesquisa. A esse respeito o Projeto Pedagógico (2011, p. 22)
afirma que
No decorrer do curso o aluno poderá participar de projetos de pesquisa, com ou sem
bolsa, associando‐se a um docente pesquisador. O estudante será estimulado a
apresentar trabalhos de pesquisa em Congressos de Iniciação Científica, na qualidade de
autor ou co‐autor de artigo científico ou simplesmente, participante; e de outros
programas de pesquisa da própria instituição.

Destacamos ainda o papel a ser desempenhado pelo professor na formação de um
estudante pesquisador. De acordo com o projeto pedagógico analisado, as atividades de ensino,
pesquisa e extensão devem ser uma preocupação constante, com vistas ao desenvolvimento de
uma postura autônoma, participativa e criativa:
Para formar profissionais com autonomia intelectual e ética, tornando‐os aptos para
participar e criar, exercendo sua cidadania e contribuindo para a conscientização da
importância sobre a prática de atividades físicas, cabe ao professor do curso de
Licenciatura em Educação Física organizar situações didáticas para que o aluno busque
através de estudo individual e em equipe, soluções para os problemas que retratem a
sua realidade profissional. A articulação entre teoria e prática, assim como das atividades
de ensino, pesquisa e extensão deve ser uma preocupação constante do professor
(PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 14).

A pesquisa é entendida como um elemento capaz de articular teoria e prática na
formação em Educação Física. Nesse sentido, o projeto pedagógico recomenda que o estudante
desenvolva‐se como pesquisador para ser capaz de melhor intervir na realidade profissional.
Entre as competências requeridas ao futuro professor, o projeto destaca a “[...] capacidade de
aplicar a metodologia científica e pedagógica, em seus múltiplos aspectos teórico‐práticos e em
contextos educacionais diversificados” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 12).
O documento analisado destaca ainda a pesquisa como um importante campo de atuação
do profissional egresso do curso. Entre as possibilidades de atuação do egresso, o projeto
pedagógico destaca as “Instituições de pesquisa” e a participação em “atividades técnico‐
científicas”, os quais exigem uma sólida formação em pesquisa na graduação.
A pesquisa perpassa todo o projeto do curso de Educação Física analisado, constituindo‐se
em um eixo articulador do ensino e da formação, com base em uma perspectiva crítico‐reflexivo,
conforme é possível constatar no texto do documento analisado:
O referido Projeto de Curso fundamenta‐se em perspectivas críticas e reflexivas sobre os
processos de conhecimento e de ensino‐aprendizagem tais como, a pesquisa como eixo
articulador do ensino e da formação, a intercomplementaridade dos saberes como
posição epistemológica necessária em percursos de construção de conhecimentos, a
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constituição de projetos educativos que garantam aos estudantes o crescimento pessoal
nas dimensões cognitiva, afetiva e sócio‐cultural e a interconexão entre as aprendizagens
da docência, as práticas didático‐pedagógicas e a busca de transformações sociais a
partir da prática da cultura corporal de movimento no âmbito educacional (PROJETO
PEDAGÓGICO, 2011, p. 12).

A disciplina Metodologia do Trabalho Científico (MTC) é o momento formal de iniciação
científica dos estudantes do curso analisado. O referido componente curricular é ministrado no
segundo semestre, tendo como objetivo “proporcionar condições para o desenvolvimento lógico
e metodologicamente correto da utilização de técnicas de pesquisa para a elaboração de
trabalhos científicos” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 39). Os objetivos específicos do
componente curricular são:
Conceituar ciência e caracterizar os diferentes níveis de conhecimento;
Utilizar os métodos e técnicas de estudo necessários à compreensão e elaboração de
textos acadêmico‐científicos;
Analisar o conceito de método considerando sua gênese e tipos;
Caracterizar os tipos de pesquisa científica;
Identificar e caracterizar as diferentes formas de trabalho científico;
Utilizar recursos de informática para a confecção e formatação de trabalhos científicos
(PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 39).

A disciplina Projeto de Monografia é ministrada no sexto semestre, com o objetivo de
“Proporcionar aos discentes os elementos necessários para elaboração do trabalho final de
curso, enfatizando a construção do projeto de pesquisa” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 67).
Os objetivos específicos da disciplina são:
Sedimentar o interesse dos discentes pelos trabalhos científicos em Educação Física;
Possibilitar ao grupo a elaboração e apresentação de trabalhos simulados com os
elementos constitutivos de uma monografia realizados pelos próprios colegas;
Orientar os alunos para a elaboração de trabalho científico com fins de realização do
trabalho final de curso (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 67).

Por fim, a disciplina de TCC é integralizada no último semestre do curso, tendo como
objetivo “Possibilitar, a partir de orientação, que os discentes desenvolvam pesquisas na área da
cultura corporal” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 73). Constituem objetivos específicos do
componente curricular:
Operacionalizar a investigação a partir das etapas previstas no projeto de pesquisa;
Orientar a elaboração da redação da monografia;
Orientar a preparação e organização da apresentação final do trabalho de conclusão de
curso. (PROJETO PEDAGÓGICO, 2011, p. 73).

Os aspectos analisados demonstram ser a pesquisa um elemento que desempenha função
central na proposta (político) pedagógica do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE de
Limoeiro do Norte. Podemos afirmar que se constitui em um elemento estruturante, balizador da
ação pedagógica do professor e do agir do estudante. Nesse sentido, ultrapassa os limites das
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disciplinas dedicadas à pesquisa ao mesmo tempo em que valoriza os momentos formais de
desenvolvimento científico.
3 CONCEITO DE PESQUISA E A SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Demo (2011) apresenta duas concepções de pesquisa que precisam ser diferenciadas
conceitualmente, mas que estão inter‐relacionadas. São elas a pesquisa como um princípio
educativo e a pesquisa como um princípio científico. Analisaremos essas perspectivas com o
intuito de conceituar pesquisa e discutir a sua importância no contexto da formação em Educação
Física.
A atividade de pesquisa via processo educativo está relacionada à postura de
questionamento criativo, desafiando o sujeito a promover as próprias descobertas movidas pela
motivação emancipatória. A emancipação possibilita ao sujeito sair da condição de objeto e de
reprodutor, através da consciência critica, para assumir um papel de ator social. O
questionamento crítico possibilita a discussão, o diálogo e o confronto, mecanismos que auxiliam
o sujeito a abandonar as condições históricas que lhe são impostas na sociedade.
A pesquisa enquanto atividade científica está veiculada a sistematização e rigor
metodológico característicos da ciência. A realização de uma pesquisa de qualidade dotada
nesses padrões exige além de domínio teórico, apropriação metodológica e aplicação prática,
através de questionamentos contínuos e analise crítica da realidade. (DEMO, 2011). Nesse
sentido, a pesquisa é um exercício da reflexão.
Estimular a atitude reflexiva é fundamental para o processo de formação e assimilação de
conhecimento dos profissionais que desejam seguir o ramo da docência. Mesmo com a
diversidade de áreas de ensino, a função do professor permanece a mesma: promover a
formação de indivíduos críticos e emancipados. É importante destacar que para desenvolver essa
postura, a formação dos professores em pesquisa deve constituir‐se um processo contínuo
(SOARES; BORGES 2012).
A pesquisa como principio cientifico e educativo apresenta uma característica comum, o
ato de pesquisar. Não há estudo e aprendizagem sem a inserção da pesquisa, ela possibilita o
crescimento do professor, do aluno, da escola, da universidade, do ser humano, ou seja, pode ser
posicionado como uma ferramenta crucial de desenvolvimento e crescimento pessoal e
profissional.
É reconhecível que exercer a atitude de pesquisa durante a formação acadêmica ou na
prática educativa, irá contribuir qualitativamente no desempenho e na atuação do
profissional/pesquisador. Partindo de uma percepção analítica, o ensino e a pesquisa deveriam
ser visualizados como elementos indissociáveis, pois estes possuem atuação simultânea seja no
exercício da pesquisa ou na resolução de problemas que surgem no contexto escolar. A
separação entre ensino e pesquisa é ilusória e artificial (DEMO, 2011).
Lüdke (2001) segue a linha de perspectiva de Demo, argumentando em favor do elo entre
pesquisa e ensino. A autora argumenta sobre a possibilidade de articular teoria (pesquisa) e
prática durante a formação e o exercício da profissão.
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A articulação entre ensino e pesquisa na prática do professor e em seu processo
formativo pode ter efeitos benéficos, entretanto esse processo não deve acontecer como uma
forma de modismo, e não deve ser apropriado como uma panacéia que promete resolver todos
os problemas da educação em geral e da educação física em particular. Nesse sentido, André
(2012) propõe que apesar do consenso a respeito da pesquisa na formação e na prática do
professor, é necessário o reconhecimento da multiplicidade de formas de articulação entre
ensino e pesquisa na formação, e também a necessidade de condições mínimas para a realização
de pesquisa na prática profissional.
A menção a necessidade de articular teoria e prática na formação docente encontra
respaldo na literatura sobre o assunto, dando o devido reconhecimento às contribuições da
experiência e da reflexividade na melhoria do ensino, usufruindo da prática e da reflexão,
destacando ainda a importância do exercício da pesquisa e seus reflexos positivos na prática
educativa, caminhando sempre em caminho da emancipação (ANDRÉ 2012; LÜDKE 2001; DEMO
2011).
A adoção da reflexividade e da crítica durante a formação e prática de profissionais da
Educação Física, pode ser compreendida como uma possibilidade de superação das dificuldades
que assolam este campo. A pesquisa entra como uma estrutura com potencial de atuar como
facilitadora da prática reflexiva (LÜDKE, 2001). Poderá ser compreendida como um instrumento
para investigar problemas oriundos da prática pedagógica em diversos ambientes educacionais
em que a Educação Física estabelece intervenção. Seu objetivo é, pois, contribuir para a
construção de projetos investigativos que sinalizem ações direcionadas para a superação de
problemas da prática pedagógica no campo de atuação.
4 CONCLUSÃO
O objetivo desse estudo foi discutir a importância da prática de pesquisa na formação
inicial de professores de Educação Física. Pela análise documental constatamos que a pesquisa
(como prática educativa ou científica) constitui em um elemento estruturante na proposta
pedagógica do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE Limoeiro do Norte. Ultrapassa os
limites das disciplinas dedicadas à pesquisa ao estimular a participação do estudante em eventos
acadêmico‐científicos e programas de iniciação científica, ao mesmo tempo, valoriza os
momentos formais de desenvolvimento científico.
O estudo possibilitou entendermos que a pesquisa no curso de formação de professores é
um elemento indispensável para a consolidação de uma formação mais crítica e reflexiva, e que
esse processo deve ser contínuo ao longo do curso. Destacamos que a prática de pesquisa
vislumbra a possibilidade de superação da falsa dicotomia entre teoria e prática, tão presente na
educação em geral, e principalmente na Educação Física.
Ressaltamos que o artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida
com o apoio institucional do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBIC/IFCE, tendo
como limitação a ausência de mergulho empírico para constatar a efetivação das intenções
pedagógicas explicitas nos documentos norteadores do curso. Ressaltamos ainda a necessidade
de desenvolvimento de outros estudos para compreender a concepção e prática de pesquisa em
outros cursos de Educação Física do IFCE, possibilitando futuras comparações e generalizações.
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RESUMO
A educação está cada vez mais interligada ao acesso às
novas tecnologias da informação e comunicação.
Sabemos que a revolução tecnológica está devidamente
contida na formação do mundo atual, proporcionando
diversas possibilidades de interação de um individuo
com relações sociais, econômicas e culturais. Podemos
observar que o acesso à informação revela melhorias na
capacitação profissional e estabelece a necessidade de
maior inclusão digital da população, e a realização de
esforços do poder público para a criação de condições
que possibilitem a socialização das tecnologias é
imprescindível. O projeto Conectando‐se ao Futuro teve

como objetivo propiciar aos jovens um maior
discernimento e desenvolvimento técnico, fortalecendo
a inclusão dos discentes na era digital. A dinâmica do
projeto, desenvolvido por servidores do IFRN – Campus
Mossoró proporcionou uma interação entre alunos de
comunidades próximas ao instituto, além da cooperação
entre coordenador e bolsistas, revelando perspectivas
interdisciplinares coerentes com as áreas tecnológicas e
com a função social do Instituto Federal do Rio Grande
do Norte (IFRN).

PALAVRAS‐CHAVE: Revolução, Inclusão, Conectando‐se, interação

CONNECTING TO THE FUTURE
ABSTRACT
Education is increasingly interconnected access to new
information technologies and communication. We know
that the technological revolution is properly contained
in the formation of today's world, providing many
opportunities for interaction of an individual with social,
economic and cultural relations. We note that access to
information reveals improvements in vocational training
and states the need for greater digital inclusion
population, and making efforts of the government to
create enabling conditions for the socialization of
technology is essential. The Connecting to the Future

project aimed to provide young people a greater insight
and technical development, strengthening the inclusion
of students in the digital age. The dynamics of the
project, developed by the IFRN servers ‐ Campus
Mossoró gave an interaction between students from
nearby communities to the institute, in addition to
cooperation between coordinator and fellows, revealing
coherent
interdisciplinary
perspectives
with
technological areas and the social function of the
Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN).

KEY‐WORDS: Revolution, Including, Connecting, interaction
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CONECTANDO‐SE AO FUTURO
INTRODUÇÃO
A educação está cada vez mais interligada ao acesso às novas tecnologias da informação e
comunicação – TIC’s; e a realização de esforços do poder público para a criação de condições que
possibilitem a socialização das tecnologias é imprescindível. Pensar na formação dos jovens de
hoje é, indiscutivelmente, pensar no amanhã numa perspectiva própria de desenvolvimento, e as
evoluções socioculturais e tecnológicas do mundo atual trazem incessantes mudanças à
organização da população, exigindo maior independência autocrítica e construção do
conhecimento. A tecnologia possibilita ao individuo diferentes formas de interação, levando‐o a
desenvolver relações de racionalidade técnica e lógica e ampliando a compreensão sobre
aspectos sociais, tornando o crescimento tecnológico fundamental à sociedade. Nesse sentido,
no ano de 2006, a Organização das Nações Unidas – ONU, visto que as tecnologias da informação
exerciam grande influência no desenvolvimento socioeconômico, colocou‐as como facilitadoras
de avanços e estabeleceu um novo indicador para o desenvolvimento humano, o Índice de
Avanço Tecnológico – IAT, avaliando a produção e disseminação de novas tecnologias e seu
aproveitamento por parte da população.
No Brasil, o acesso ao conhecimento é um direito de todos, mas, no tocante ao acesso às
novas tecnologias, esse direito ainda não é realidade, deixando muitas pessoas excluídas do
acesso à informação. Assim, o poder Estatal tem ampliado metas institucionais que possibilitem o
sucesso das iniciativas de inclusão digital, porém, a qualidade da educação ainda se encontra em
situação precária e torna‐se um fator negativo para o desenvolvimento tecnológico. Diversos
projetos governamentais já foram iniciados para capacitar tecnologicamente à população, mas
logo interrompidos devido à falta de suporte administrativo. Fazendo‐se necessário aprimorar a
capacitação profissional na área tecnológica e ampliar o conhecimento da população no
ciberespaço.
MATERIAIS E MÉTODOS
Desenvolvido por alunos do IFRN‐Campus Mossoró, o projeto “Conectando‐se ao Futuro”
teve inicio através de uma parceria com escolas públicas de ensino fundamental presentes na
cidade, visando um público pouco introduzido ao âmbito técnico‐educacional. Para desenvolver o
trabalho com êxito, foram atribuídas medidas com grande enfoque interdisciplinar. O projeto foi
realizado no telecentro comunitário do IFRN – Campus Mossoró, onde foram disponibilizados
computadores e ferramentas fundamentais para as abordagens teóricas e praticas, utilizando
sempre ao final de um determinado conteúdo a aplicação de testes e questionários para
esclarecer o conhecimento adquirido pelo aluno. Consistindo através de professores capacitados.
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A metodologia do projeto proporcionou variações disciplinares como a introdução à informática
e internet e redes sociais, aprimorando o conhecimento em software e hardware, sendo a
capacitação dos discentes dividida em: formação básica, formação técnica e formação humana.

Figura 1 – Iniciação do projeto Conectando‐se ao Futuro, ministrado no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Mossoró
O Projeto contou com o apoio de monitores preparados que instruíram os discentes a
uma melhor capacitação no apoio ao processo ensino‐aprendizagem. As turmas contavam com a
participação ativa de 20 alunos, de idades entre 12 e 14 anos, e foram divididas em turnos
matutinos e vespertinos para melhor abranger o público alvo. Uma proposta de parceria entre a
comunidade e o setor educacional, explorando a possibilidade da construção de conhecimentos
segundo as necessidades de seu desenvolvimento, numa dinâmica de articulação que
proporcionou uma serie de transformações.

Figura 2 – Certificação de Conclusão do Projeto, entregue à aluna pelo Diretor‐Geral da
Instituição, prof. Jailton Barbosa, no Instituto Federal – IFRN
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Figura 3 – Certificação de Conclusão do Projeto no Instituto Federal – IFRN – Campus Mossoró

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao termino do curso foram aplicados questionários semi‐elaborados aos alunos para
melhor avaliar o alcance dos objetivos do projeto. Observamos suas condições em relação às
modificações ocorridas em seu cotidiano com bases tecnológicas no contexto referente à
transformação de novas exigências ao aprendizado. A partir dessa perspectiva, é considerado
fundamental o processo de formação do individuo nas atribuições tecnológicas. Os resultados
serão apresentados e discutidos a seguir:

VOCÊ TEM COMPUTADOR EM
CASA?
Não
33%
Sim
67%

Gráfico 1 – Número de alunos com acesso ao computador em suas residências;
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VOCÊ TEM ACESSO À
INTERNET?
Não
0%

Sim
100%

Gráfico 2 – Número de alunos com acesso à internet;
A tarefa de introduzir as tecnologias da informação e comunicação na educação brasileira é
árdua e complexa, exigindo uma atuação dinâmica com decisões fundamentadas. De acordo com
a pesquisa, o número de alunos com acesso a internet é continuo, o que nos leva a perceber a
introdução abrangente dos jovens a esse meio técnico‐social. Apesar de algumas pessoas ainda
não se encontrarem com o meio mais viável dessa área, o computador, em suas residências, o
índice de portadores dessa tecnologia só tende a aumentar, visto que o acesso a uma ferramenta
tecnológica encontra‐se cada vez mais acessível à população.

ANTES DE ENTRAR NO
PROJETO VOCÊ CONHECIA O
CONCEITO DE SOFTWARE
LIVRE?
Não
33%
Sim
67%

Gráfico 3 – Número de alunos que conheciam o conceito de software livre antes do projeto;
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ANTES DE ENTRAR NO
PROJETO VOCÊ CONHECIA
O SISTEMA LINUX?
Não
44%

Sim
56%

Gráfico 4 – Número de alunos que conheciam o sistema Linux antes do projeto;

ANTES DE ENTRAR NO PROJETO VOCÊ
CONHECIA OS SOFTWARES
APLICATIVOS LIVRES…

Não
56%

Sim
44%

Gráfico 5 – Número de alunos que conheciam os softwares aplicativos livres antes do projeto;

CONCLUSÃO
Estamos transitando um processo de grandes transformações e propiciar‐se a vivencia de
um novo procedimento de formação, possibilita a aquisição de uma nova visão de mundo, e das
respectivas estruturas que acompanham essa contextualização.
Com a realização do projeto observamos que o desenvolvimento tecnológico despertou
nos alunos maior interação com as áreas sociais, culturais e econômicas, maior interesse nas
atualidades e na importância da conexão com o mundo virtual, e que é preciso encarar o
conhecimento num sentido mais abrangente, compreendendo as necessidades emergentes que
precisam ser integradas ao conhecimento educativo.
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RESUMO
Aborda‐se a importância das estratégias para o
enfrentamento da problemática da evasão escolar na
modalidade de Jovens e Adultos. Apresentam‐se
elementos para o estudo das questões relativas às
características dos jovens e adultos que evadem
atualmente e discute a importância de estratégias na
reintegração e prevenção da evasão escolar. Utiliza‐se
como dados os resultados de um estudo de caso que
vem verificar questões relativas às estratégias voltadas
para evasão escolar, com base em pesquisa qualitativa
feita junto à Escola Pública Estadual Centro de Ensino
Governador Edison Lobão. Usa‐se para coleta de dados,

instrumentos como questionários e entrevistas com
coordenadores, supervisores e diretores da escola,
sujeitos da pesquisa. Para tanto, verifica‐se a
recorrência do fenômeno da evasão escolar, os
principais motivos desta causa, a identificação e os
procedimentos utilizados para sua minimização. Por fim,
constata‐se que a escola tem muitos limites em relação
às estratégias para minimizar a evasão escolar.

PALAVRAS‐CHAVE: Evasão Escolar, Educação de Jovens e Adultos, Estratégias.

EDUCATION YOUTH AND ADULT SCHOOL AND EVASION: A LOOK AT THE STRATEGIES USED IN
THE CENTER OF EDUCATION GOVERNOR EDISON LOBÃO
ABSTRACT
Discusses the importance of strategies for
coping with the problem of truancy in the form of Youth
and Adults. We present evidence for the study of issues
relating to the characteristics of young people and
adults who currently evade and discusses the
importance of reintegration strategies and prevent
truancy. Data is used as the results of a case study that
comes verify issues related to strategies for truancy,
based on qualitative research done by the State Public

School Teaching Center Governor Edison Lobao. It is
used for data collection instruments such as
questionnaires and interviews with coordinators,
supervisors and school principals, study subjects.
Therefore, there is a recurrence of the phenomenon of
truancy, the main reasons that cause, and the
identification procedures used for its minimization.
Finally, it appears that the school has many limits in
relation to strategies to minimize truancy.

KEY‐WORDS: School Failure, Youth and Adults, Strategies.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A EVASÃO ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE AS
ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ENSINO GOVERNADOR EDISON LOBÃO
INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos‐ EJA compreende uma modalidade de ensino que
assegura ao público de jovens e adultos a continuidade dos seus estudos, mas que carrega
consigo estereótipos, dentre eles, o de um ensino com objetivo apenas de compensar e corrigir a
defasagem idade/série.
Desde 1988, com a Constituição Federal os jovens e os adultos adquiriram o direito a
continuarem os seus estudos quando estes foram interrompidos. Contudo, as várias forças que
lutavam neste campo, contribuíram para que esse direito fosse enfraquecido, impedindo assim
essa modalidade de ensino, de ser compreendida como “ensino regular”, e esse fator é um dos
que muito contribuíram para a não permanência desses alunos no espaço escolar. Além disso, é
fato que a própria condição socioeconômica dos sujeitos que precisam da EJA, constitui‐se como
um entrave para as suas permanências na escola tendo em vista que, estas pessoas, por motivos
diversos de sobrevivência, priorizam o emprego, problemas familiares e outros, em detrimento
dos seus estudos escolares.
Desta forma, na tentativa de continuar os estudos para melhorar suas condições
materiais, ao início do ano letivo se percebe uma grande demanda de alunos para essa
modalidade de ensino, no entanto, no meado do ano letivo para o final, as classes vão esvaziando
chegando a um número quase que ínfimo, se comparado com o quantitativo de alunos
matriculados inicialmente.
Essa questão que se constitui como uma problemática foi por nós detectada no
Centro de Ensino Governador Edison Lobão (CEGEL), por ocasião do Estágio em Gestão dos
Sistemas Educacionais, onde tivemos a oportunidade de lançarmos um olhar mais apurado sobre
o fenômeno, uma vez que este muito nos inquieta, sinalizando desta forma para a construção
desta pesquisa que corresponde a um estudo de caso para fins investigativos. Assim, na
perspectiva de verificar as articulações utilizadas pela escola para minimizar a evasão desses
alunos é que elegemos como título deste trabalho: Educação de Jovens e Adultos e a Evasão
Escolar: um olhar sobre as estratégias utilizadas no Centro de Ensino Governador Edison Lobão.
É fato que o CEGEL compõe também o ensino regular, no entanto, nosso estudo
centra‐se na modalidade da EJA que corresponde duas etapas (EJA I e EJA II), com 99 alunos, e 14
professores.
Elegemos para fins de objetivos da pesquisa os seguintes sujeitos: os Diretores,
Coordenadores e Supervisores que constam em número de 8 funcionários.
O objetivo geral constitui‐se em verificar a existência de estratégias para combater o
processo de evasão escolar. Para melhor nortear esta pesquisa, identificamos os procedimentos
tomados para detectar os casos de evasão da EJA; investigamos as formas utilizadas para a
reintegração desses alunos à comunidade escolar; e verificamos a importância e a viabilidade de
estratégias para o enfrentamento dos casos de evasão escolar.
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Assim, a estrutura do trabalho foi composta por quatro partes que se distribuem da
seguinte maneira: na primeira parte, fazemos as considerações introdutórias, por considerarmos
condição essencial para a classificação de um estudo científico.
Na segunda, falamos sobre a postura metodológica e os resultados e discussões são
tratados na terceira, onde fala‐se sobre o campo de pesquisa do Centro de Ensino Governador
Edison Lobão, no que diz respeito à sua estrutura física, administrativa, pedagógica, o perfil
profissional dos sujeitos envolvidos, bem como analisamos os dados coletados na pesquisa com
base no referencial teórico, onde tratamos da recorrência do fenômeno evasão escolar, os
motivos e as formas que a escola utiliza para identificar o fenômeno e os procedimentos
utilizados para sua minimização.
Nas considerações finais evidenciamos os dados reais da pesquisa empírica e
apontamos a metodologia freiriana como forma de aproximação do aluno da EJA com a escola,
de modo a minimizar a evasão escolar.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi um estudo de caso que vem verificar questões relativas às estratégias
voltadas para evasão escolar, com base em pesquisa qualitativa feita junto à Escola Pública
Estadual Centro de Ensino Governador Edison Lobão. Usa‐se para coleta de dados, instrumentos
como questionários e entrevistas com coordenadores, supervisores e diretores da escola, sujeitos
da pesquisa.
Os dados coletados com os sujeitos da pesquisa (diretores, supervisora e
coordenadoras), foram retirados de um roteiro de diagnóstico, pois entendemos que o “[...]
diagnóstico consiste no levantamento de dados e informações para se ter uma visão de conjunto
das necessidades e problemas da escola e facilitar a escolha de alternativas de
solução[...]”(LIBÂNEO , 2001, p.178 apud BARREIRO, p. 95, 2006). Somente dessa forma,
podemos conhecer o contexto histórico da escola, a estrutura física, a estrutura administrativa, a
estrutura pedagógica e a gestão financeira.
Reiteramos que o número dos sujeitos da pesquisa compõe‐se em: quatro
Coordenadoras Pedagógicas, uma Supervisora, três Diretores, sendo que dois são Diretores
Adjuntos. Além de um roteiro de diagnóstico, também utilizamos como instrumental a coleta de
dados com entrevistas no intuito de obter informações acerca das estratégias utilizadas na escola
referente à evasão escolar. Foram também utilizados questionários abertos com propósito de
conhecer a trajetória profissional dos sujeitos pesquisados.
Como garantimos o anonimato e sigilo dos dados que nos foram confiados, iremos
identificar os sujeitos por numeração de acordo com sua função na escola. É importante frisar
que a entrevista foi somente com um dos 3 (três) diretores, 1(um) Diretor Adjunto, pois o Diretor
Geral e a Diretora Adjunta não estavam presentes no turno noturno nos dias em que fomos fazer
a coleta de dados na escola, impossibilitando assim nossa entrevista. Sendo que, conseguimos os
dados profissionais destes através de questionários.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Escola do Estado Pública CEGEL possui 171 alunos matriculados na modalidade de
Jovens e Adultos, em sua maioria jovens e trabalhadores correspondentes à EJA I e EJA II do
Ensino Médio, no entanto, no decorrer do ano letivo de 2012 cerca de 42 % evadiram.
Identificamos assim, que apenas 58 % dos alunos da EJA I e EJA II permanecem na
escola, sendo importante frisar que estes alunos não possuem uma frequência regular nos
estudos. Embora saibamos que as condições sociais, culturais e econômicas em que se
encontram estes sujeitos foram construídas historicamente pela lógica do capital e que a escola,
sozinha, não consegue mudar esse quadro, ao serem inquiridos sobre os principais motivos da
evasão escolar obtivemos as seguintes respostas que passamos a sistematizar.
• Instabilidade financeira entendida como falta de renda e trabalho;
• Incompatibilidade de horários entre o período escolar e o trabalho, este sobre os
alunos empregados;
• Falta de uma metodologia que torne a escola atrativa para esses alunos e o acesso
à carteira de estudante para diminuir os gastos com os transportes;
As respostas nos traduzem vários pontos, mas o âmago da questão se centra nas
condições econômicas e sociais dos alunos. Sabemos que nos limites da escola estas não têm
como interferir diretamente nas condições socioeconômicas dos seus alunos, no sentido de
contribuição com emprego e base material imediata. Contudo, a escola pode contribuir para a
formação política e cidadã desses alunos, clarificando sobre o seu papel social e individual e
ainda orientando sobre questões cotidianas que afetam essa clientela vulnerável, tais como:
trabalho, estudos de aperfeiçoamento, participação social, formas de convivência, alteridade,
valorização de si mesmo como sujeitos históricos contextuais de sua própria história.
A recorrência da evasão está ligada aos reflexos do desemprego e à falta de renda,
pois os benefícios visivelmente obtidos pelos empregados é o dinheiro no final de cada mês, que
prontamente vai ser utilizado para suas necessidades e de sua família. Se o jovem ou adulto não
tem essa garantia, eles vão atrás de emprego seja formal ou não, e se caso encontrarem irão
priorizar esse emprego, tendo em vista que é por meio dele que garantem as suas
sobrevivências.
A atitude dos jovens evadidos e as respostas dos sujeitos da pesquisa reforçam a tese
de que, esses jovens, como qualquer cidadão trabalhador que vive hoje no Brasil, veem a
questão econômica como de suma importância para sobreviver e o mercado de trabalho
aproveita para explorar esses sujeitos que não possuem muita escolaridade; sujeitos que de
acordo com Menezes e Abreu (2010, p.2):
São homens e mulheres, trabalhadores (as), empregado (as) e desempregado em busca
do primeiro emprego, filhos, pais e mães; moradores urbanos de periferias, favelas, vilas.
São sujeitos sociais e cultuais, marginalizados nas esferas socioeconômicas e
educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais,
comprometendo uma participação ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura.
Vivem no mundo urbano, industrializado, burocratizado e escolarizado, em geral
trabalhando em ocupações do tempo presente e do tempo futuro, formados pelas
memórias que os constituem enquanto seres temporais. [...] São excluídos do sistema de
ensino, e apresentam um tempo maior de escolaridade devido às repetências
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acumuladas e interrupções na vida escolar. Muitos, nunca foram à escola ou dela
tiveram que se afastar, quando criança, em virtude da entrada precoce no mercado de
trabalho, ou mesmo por falta de escolas. Jovens e adultos que, quando retornam à
escola, o fazem guiados pelo desejo de melhorar de vida ou por exigência do mercado de
trabalho. São sujeitos de direitos, trabalhadores (as) que participam, concretamente, da
garantia da sobrevivência do grupo familiar ao qual pertencem.

Para obter melhores colocações de trabalho essas pessoas voltam à escola pelos
vários motivos já mencionados e passam a frequentar a EJA. São homens tragicamente
assustados, temendo a convivência autêntica e até duvidando de suas responsabilidades (FREIRE,
1989).
Tais questões certamente prenderão a atenção desses alunos, porque são questões
suas, que fazem parte do seu cotidiano. Por esse motivo, pensamos que a postura metodológica
freiriana ainda é a que mais se aproxima dessa realidade e minimiza o nível de evasão desses
jovens e adultos da escola.
As respostas reforçam a discussão de vários estudiosos dessa temática, pois que estes
sujeitos quando lhes falta trabalho precisam buscar outras formas de sustento e, em geral em
outras localidades longe da escola ou em turnos que lhes impossibilitam a frequência escolar. Por
vezes, turnos iguais aos da escola: noturno, ou trabalham por turnos que também lhes deixam
cansados e com frequência alternada no espaço escolar.
Entendemos que a recorrência da evasão dos alunos da EJA do CEGEL está atrelada à
condição socioeconômica que coaduna com o perfil que a EJA apresenta no cenário educacional
brasileiro, como apresentamos no decorrer do trabalho.
Na sequência das causas que motivam a evasão, identificamos como 1º motivo a
instabilidade financeira, como se pode notar nas falas dos sujeitos, na perspectiva de dar mais
fidedignidade ao trabalho e também para nos aproximar do dilema das pessoas que completam
os estudos na EJA.
Os alunos da EJA evadem devido não terem condições financeiras de darem
continuidade aos estudos [...] perdem o emprego ou saem da escola para permanecer
nele[...] são fatores influenciados pela inconstância desses alunos em relação à situação
financeira(Coordenadora 3 do CEGEL).
Estes alunos por não possuírem renda/ trabalho para prover suas necessidades são
obrigados a sair da escola para buscar emprego ou permanecer nele (Supervisora do
CEGEL).

Observamos que os profissionais da educação responsáveis por tais alunos têm
consciência do delicado equilíbrio pelo qual estes passam para conciliarem escola e
sobrevivência, pois revelam que a saída da vida escolar destes ocorre pela associação das
dificuldades financeiras, e na necessidade de permanecer ou se inserir no mercado de trabalho.
O 2° motivo elencado pelos entrevistados sobre as causas da evasão escolar do
CEGEL foi a incompatibilidade de horários entre o período escolar e o trabalho, e também trás
em seu bojo o teor das condições socioeconômicas, e está relacionado com as respostas
referentes à instabilidade financeira (1º motivo). A seguir as respostas dos sujeitos:
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Os sujeitos pesquisados: Diretor Adjunto, Supervisora e Coordenadoras nos relatam
em suas falas que as dificuldades financeiras destes alunos perpassam pelas condições de vida
precárias que estes vivem. Imersos em uma sociedade que não lhes garantiu a conclusão de seus
estudos anteriormente, adentram na escola novamente para se inserirem no mundo do trabalho,
mas saem dela por não conseguirem conciliar o horário do trabalho com a escola, pois o
cotidiano desses trabalhadores são intensos e cansativos, o que ocasiona seus atrasos e
consequentemente desinteresse em frequentar a escola.
Nesse sentido, a criação de currículos flexíveis que contemplem a metodologia
freiriana em seu trabalho pedagógico passa a ser crucial para sair de estruturas rígidas de
trabalhar o currículo. No caso específico, são alunos que trabalham durante o dia e possuem
apenas a possibilidade de estudar no horário da noite. São enfim advindos de repetência,
pararam seus estudos em um determinado tempo, são alunos que veem na modalidade um meio
mais rápido de se formar e entrar no mercado, visto que ficaram bastante tempo fora de uma
sala de aula.
Repetimos que o segundo motivo identificado como incompatibilidade de horários
entre o período escolar e o trabalho é totalmente influenciado pelo anterior o da instabilidade
financeira, entendida como falta de renda e trabalho, pois corresponde à situação econômica
destes alunos que procuram trabalho como forma de colaborar na renda da família e muitas
vezes o trabalho é a única saída que dispõem para prover sua subsistência. Entretanto, consta na
LDBen (Lei nº 9.394/96) em seu artigo 37, § 2°que: “o Poder Público viabilizará e estimulará o
acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares
entre si” (BRASIL, 1996).O artigo postula, assim, o compromisso e comprometimento do Poder
Público com a educação da classe trabalhadora, como direito e dever. Mas, por essas questões
perpassam forças que envolvem a discussão do ensino profissionalizante no Brasil, o que
também não é o foco do nosso trabalho.
Na fala dos entrevistados também identifica a falta de uma metodologia que torne a
escola atrativa (3° motivo), como uma das causas que provoca a evasão escolar dos alunos do
CEGEL.
Podemos relacionar com a proposição de Oliveira (2008) citada anteriormente, que
aborda a escola como um dos responsáveis de não preparar estes alunos em sua inserção ao
mundo, visto que possuem uma multiplicidade de conhecimentos que podem e devem ser
aproveitados pelo professor.
Observamos que os entrevistados apontam a escola como responsável pela
desistência dos alunos aos estudos, reforçando, assim, o que já abordamos em nosso trabalho,
que é a importância de olharmos que saberes são apresentados pelos alunos da EJA, pois se a
escola não é atraente desestimulará o aluno e, consequentemente, ele evadirá. Isso convence
nossas inquietações primeiras, quando perguntamos o que a escola faz para diminuir a evasão
dos seus alunos.
A fala do Diretor Adjunto concorda que há comprometimento na maioria das
dependências da escola e quanto aos recursos didáticos não há livros didáticos para auxiliarem
no conhecimento apreendido.
Em sua fala ele diz que esses alunos têm muitos motivos para evadirem, uma vez que
são desprovidos economicamente, precisam trabalhar e às vezes em horários que comprometem
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sua permanência na escola. Por outro lado, a escola, como vimos, é fisicamente inadequada o
que colabora para os índices de evasão identificados no ano de 2012.
Refletindo sobre questões de ordem pedagógicas vimos que a escola dispõe de uma
proposta curricular, advinda da SEDUC. Sobre o assunto, o Diretor Adjunto, Supervisora e
Coordenadoras possuem conhecimento das diretrizes curriculares, mas, mesmo assim, existe a
evasão. Em meio a essa reflexão perguntamos: mesmo considerando as condições
socioeconômicas dos alunos e as más instalações físicas da escola, esta não poderia construir
alguma estratégia que amenizasse a evasão desses alunos? Acreditamos que a educação não
caminha sozinha, visto que ela não carrega consigo todas as responsabilidades, mas esta tem o
dever e o desafio de definir ações dentro de suas possibilidades capazes de alterar a visão de
mundo destes alunos.
Também identificamos como terceiro motivo uma estreita relação com as condições
socioeconômicas que contribui para a evasão escolar dos alunos do CEGEL, cuja fala sintetiza o
pensamento dos pesquisados:
Os alunos da EJA entram na escola para tirarem a carteira estudantil para pagar só a
meia passagem, depois com o passar dos dias eles vão faltando e abandonam a escola
(Coordenadora 4 do CEGEL).

Mais uma vez detectamos que a direção da escola, bem como a coordenação e
supervisão têm clareza sobre os motivos pelos quais os alunos evadem. Com intuito de identificar
o que objetivamente a escola faz para evitar essa evasão, perguntamos se a escola desenvolvia
algum procedimento, no sentido de diminuir ou evitar tal evasão. A resposta a essa questão será
discutida na próxima parte.
O CEGEL convive com a problemática da evasão escolar na EJA, pois essa vem
aumentando com o passar dos anos, citamos aqui como referência o ano de 2010, em que cerca
de mais de 58% dos alunos evadiram.
Atualmente a condução da escola para diminuir o índice de evasão desses alunos, em
sua maioria jovens, recai em ações muito tímidas dado que a Coordenação Pedagógica nos fala
que [...] para identificar os casos de evasão fazemos o acompanhamento sistemático dos Diários
Online dos professores (Coordenadora 1 do CEGEL).
Esse acompanhamento é feito pelos professores que repassam, bimestralmente, à
Coordenação Pedagógica, e ocorre da seguinte forma: são notificados nominalmente os alunos
com excessivas faltas e com rendimento baixo. A partir dessa ação, a coordenação passa a
acompanhar os alunos faltosos por meio de diálogos.
Assim, os procedimentos utilizados para amenizar a evasão escolar se delimitam
apenas ao diálogo no interior da escola. É importante frisar que a escola não tratou nas
entrevistas sobre qualquer estratégia utilizada para aqueles alunos que não frequentam mais a
escola, como: fazer contato das mais variadas formas com os alunos, por telefone, carta etc.
Sobre os diálogos que a coordenação trava com os alunos para evitar suas faltas à
escola e a sua evasão identificamos que a construção desse diálogo é vaga e superficial, pois
estes não se aprofundam sobre as reais dificuldades pelas quais passam os alunos faltosos.
Apesar de demonstrarem que sabem de todas essas dificuldades, de forma generalizada, quando
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dialogam particularmente com os alunos não se interessam por tais questões. Desse modo, as
conversas centram‐se em conselhos e opiniões.
Pensamos que há muitas indagações que podem contribuir para a mudança da
história de vida dos alunos, e essas indagações podemos identificar por meio da metodologia de
Paulo Freire.
Considerando o contexto atual, diferente da conjuntura em que foi pensada a
metodologia freiriana, mesmo assim, podemos adequá‐la aos nossos dias, levando em conta os
saberes individuais, sociais e culturais que os alunos trazem para a escola, a mídia e outras
formas de tecnologia, e recorrendo, aos conceitos principais defendidos por Freire, como:
investigação, tematização e a problematização, apresentadas em nosso estudo.
Assim, as questões relativas ao mundo do trabalho e financeiro, ainda são graves
empecilhos aos alunos que têm de frequentar a escola com códigos técnicos, determinados pelos
mecanismos legais.
Nesse sentido, faz‐se necessário rever outras metodologias que garantam a
permanência dos alunos jovens e adultos na escola, e a concepção freiriana auxiliaria, pois se
centra na conscientização, como forma de levar estes alunos a agir e a refletir sobre a realidade
sociocultural e, consequentemente, transformá‐la.
Assim, as estratégias para evitar a evasão escolar estariam mais sólidas e a escola se
enquadraria “[...] na perspectiva da escola cidadã, sobre um novo enfoque, político, filosófico,
democrático [...] submete uma ruptura com a prática educativa da educação tradicional,
bancária, transmissora de conhecimentos, autoritária” (FREIRE, 2003, p.47). Caso se importasse,
de fato, com a realidade e necessidade de seus alunos.
Assim, talvez esse quadro de evasão pudesse ser revertido com chances de levar o
aluno não só à sua inserção profissional, mas trabalhar sua conscientização diante dos problemas
da sociedade e o seu real papel nesta.
CONCLUSÃO
Nas reflexões apresentadas até aqui, com o objetivo de conhecer os elementos
relativos à Educação de Jovens e Adultos, no contexto brasileiro e maranhense, observamos em
nossos estudos uma grande deficiência no que diz respeito ao ensino de jovens e adultos no
Brasil, e quais tentativas através dos anos foram sendo instituídas como meio de amenizar os
altos índices de analfabetismo do país, uma vez que sua trajetória foi influenciada pelos modos
de produção que vigorava em cada época. Assim, programas, documentos legais, diretrizes foram
criados, implicando em uma educação supletiva, emergencial, compensatória e equalizadora
para esta modalidade de ensino.
Podemos observar que hoje em dia, no Brasil, o jovem e adulto que evade pertencem
a uma demanda peculiar, pois são vindos dos extratos sociais mais baixos e vivem em condições
precárias. São jovens e adultos trabalhadores que lutam para garantir sua sobrevivência e
possuem poucos anos de escolaridade devido à saída precoce da escola; ou possuem muitos
anos de escolaridade, devido às diversas repetências. Sobretudo são jovens e adultos privados do
acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Nesta perspectiva, nos propusemos a elaborar essa pesquisa, tendo como campo o
Centro de Ensino Governador Edison Lobão (CEGEL) com intuito de verificar a existência de
estratégias para amenizar os casos de evasão escolar na escola. Assim, situamos o campo de
pesquisa, tendo em vista que quando por lá passamos como alunos de disciplina a problemática
da evasão muito nos inquietou. Nesse ano de 2012, constatamos que a evasão dos alunos da EJA
foi de 42% e que os sujeitos da nossa pesquisa têm consciência dos principais motivos que
causam a evasão dos alunos do CEGEL, entretanto, quando se trata de articular estratégias para
coibir essas evasões, observamos que há falta de maior consistência no agir, pois tudo se centra
no diálogo vago e superficial.
Constatamos, ainda que os motivos pelos quais os alunos da EJA do CEGEL evadem
sempre têm raiz em sua situação socioeconômica e que podem ser traduzidos nestes dois eixos:
fatores externos e internos, que perpassam pelas necessidades de trabalho e geração de renda, e
associado à baixa qualidade de ensino, desistem dos estudos.
Assim, advogamos a postura freiriana como uma forma de conscientizar e emancipar
esses alunos, mesmo sabendo das dificuldades pelas quais passa a escola atualmente, e mesmo
sabendo que a metodologia de Paulo Freire foi pensada em outro momento, ainda assim a
indicamos na perspectiva de considerarmos que o trabalho realizado no interior da escola com os
conceitos de investigação, tematização e problematização freirianos, poderiam minimizar a
evasão, pois alguma coisa a escola precisa fazer, e o diálogo, em Freire, é uma das maiores
formas de aproximar o aluno da escola.
A proposta freiriana pode ser um caminho para resgatar o aluno evadido e um meio
para politizá‐lo. Em síntese, constatamos que a realidade da modalidade da EJA no CEGEL ainda
precisa alcançar, de fato, novos patamares. Sugerimos a metodologia freiriana, como forma de
abandonar conceitos e metodologias voltados apenas para a domesticação destes sujeitos,
inserindo práticas pedagógicas que neguem a escolarização rígida e conservadora articulados
com o contexto sócio‐cultural do educando, contribuindo de maneira positiva e crítica no
processo de ensino‐aprendizagem e em sua conscientização da realidade.
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RESUMO
Este artigo apresenta resultados parciais de uma
pesquisa que encontra‐se em desenvolvimento pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica e Tecnológica – PIBICT, do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR
e tem por objetivo apresentar a Modelagem
Matemática como uma estratégia de ensino nas aulas
de Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental.
Foi elaborada uma sequência didática baseada no
sentido dado por Biembengut (1999) que consiste na
construção de modelos matemáticos a partir de três
etapas, que são: interação, matematização e modelo

matemático. A pesquisa foi desenvolvida na escola
Estadual Jaceguai Reis Cunha em Boa Vista, no estado de
Roraima e foram trabalhadas situações as quais
envolveram os conteúdos de equação do primeiro grau
e porcentagem. Os resultados mostraram que a
Modelagem Matemática se constitui em uma grande
ferramenta de compreensão dos conteúdos equação do
primeiro grau e porcentagem, partindo de situações
problemas vividos pelos alunos fora do ambiente
escolar.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Matemática, Ensino Fundamental, Modelagem Matemática.

A MATHEMATICAL MODELING ALTERNATIVE METHODOLOGY IN BASIC EDUCATION
ABSTRACT
This article presents results of a survey that is in
development by the Scholarship Program for Scientific
and Technological Initiation ‐ PIBICT, the Federal
Institute of Education, Science and Technology of
Roraima ‐ IFRR and aims to present Mathematical
Modeling as a teaching strategy in mathematics classes
in the upper grades of elementary school. Interaction,
mathematization and mathematical model: a teaching
sequence based on direction given by Biembengut
(1999) which consists in constructing mathematical

models based on three steps , which are composed. The
research was conducted in the school State Jaceguai
Reis Cunha in Boa Vista, Roraima state and situations
which involved the contents of the first degree equation
and percentage were worked. The results showed that
the mathematical modeling constitutes a major tool for
understanding the contents of the first degree equation
and percentage, from problem situations experienced
by students outside the school environment.

KEY‐WORDS: Mathematics Education, Elementary Education, Mathematical Modeling.
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A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
INTRODUÇÃO
O ensino da Matemática vem sendo discutido e repensado frente às novas tendências
educacionais. Muitas pesquisas têm mostrado que o ensino dessa disciplina, deve deixar de ser
um processo meramente transmissor de conhecimentos, por meio dos métodos tradicionais,
passando a utilizar novos recursos didáticos, de forma a melhorar a aprendizagem dos alunos,
tornando‐a mais significativa.
A preocupação atual com a qualidade de ensino leva o bom profissional a procurar
alternativas dentre os programas formais de treinamentos existentes, analisando os seus
resultados e propondo modificações para a melhoria da aprendizagem.
Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) em 2012, onde o
foco foi a Matemática, apresentou ligeiras melhorias, divulga a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo os dados, a Matemática foi a única disciplina em
que os brasileiros apresentaram avanço no desempenho, embora que pequeno. O Brasil saiu de
386 pontos, em 2009, e foi a 391 pontos, ainda muito abaixo da média estabelecida pela OCDE
que é de 494 pontos. Essa melhora não foi suficiente para que o país avançasse no ranking e o
Brasil caiu para a 58ª posição em Matemática. Resultados como estes preocupam educadores
matemáticos que estudam maneiras de elevar estes índices. Dentre as estratégias que visam essa
melhoria aparece as novas tendências de ensino que fogem do ensino tradicional e buscam
modos diferenciados de ensinar a Matemática e apresentar os conteúdos mais próximos da
realidade do nosso aluno.
A disciplina de Matemática ainda é vista como um “bicho papão” e muito difícil de ser
compreendida pelos alunos (LARA, 2004). Frente a essa problemática, vem se buscando novas
maneiras e metodologias para ensinar os conteúdos matemáticos, dentre as quais destacamos:
Jogos, Materiais manipuláveis, Resolução de problemas, Modelagem Matemática, dentre outras.
Essas estratégias de ensino apresentam diferentes potenciais, que podem ser trabalhados
adequadamente em determinadas séries.
Nesse contexto, essa pesquisa visa apresentar a Modelagem Matemática como uma
estratégia de ensino nas aulas de Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental. Para tanto
foi necessário estudar as características da Modelagem Matemática como estratégia de ensino
para o Ensino Fundamental; Produzir material didático para desenvolver atividades utilizando a
Modelagem Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental a partir da escolha de um tema;
Planejar sequências didáticas para trabalhar os conteúdos matemáticos por meio da Modelagem
no 9º ano do Ensino Fundamental; Realizar uma intervenção pedagógica para aplicar a sequência
didática elaborada; Construir um diário de bordo com registros de todos os movimentos de
ensino aprendizagem ocorridos durante a intervenção; Avaliar a aprendizagem dos estudantes e
analisar os resultados obtidos.
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A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
O ensino da Matemática nas décadas de 40 e 50 ficou caracterizado pela maneira como
era trabalhado o conteúdo, o ensino era muito mecanizado e se utilizava muito a memorização,
ou como é mais conhecido “ensino tradicional”. Com essa maneira de ensinar, o professor exigia
dos alunos a memorização das fórmulas e resolução de listas de exercícios, os resultados obtidos
com essa maneira de ensino‐aprendizagem não atingia níveis satisfatórios (PONTE, 2004).
Em meados do século XX, quando matemáticos puros e aplicados estudavam meios para o
ensino da Matemática, surgiu a utilização da Modelagem Matemática como uma ferramenta
pedagógica. No Brasil, segundo Borba e Villarreal (2005) ela deu início nas ideias e nos trabalhos
de Paulo Freire e de Ubiratan D’Ambrósio, na década de 70, nos quais trabalhavam com os
aspectos sociais nas aulas.
Segundo Bassanezi (2004), a Modelagem Matemática consiste em um processo dinâmico
que possibilita a formulação e validação de modelos matemáticos. Em outras palavras, o autor a
define como a arte de transformar fatos ou situações reais em problemas matemáticos. Pode ser
aplicada em vários níveis de ensino, desde que seja adequada aos conteúdos de cada um.
Ao elaborar atividades de Modelagem Matemática, os professores podem utilizar‐se das
recomendações de Biembengut (1999) que propõe a construção de modelos matemáticos por
meio de três etapas, são elas:


Interação: consiste no reconhecimento da situação‐problema e na realização de pesquisa
para familiarização do assunto a ser modelado.



Matematização: é o momento de formular as hipóteses, buscando a resolução do problema
por meio de um modelo.



Modelo matemático: após a construção do modelo, o aluno deve interpretar a solução e
buscar validá‐lo.

A utilização da Modelagem Matemática em sala de aula pode modificar a maneira como o aluno
percebe a Matemática, passando a construir seus próprios conhecimentos, deixando de ser mero

expectador e envolvendo‐se de forma mais atuante e participativa no processo de ensino‐
aprendizagem.
Neste sentido, utilizamos a Modelagem Matemática como uma estratégia de ensino nas
séries finais do Ensino Fundamental, por entendermos que a mesma consiste em uma estratégia
de ensino muito interessante, envolvente e eficaz no processo de ensino, possibilitando a
contextualização dos conteúdos e aproximando a teoria com a realidade dos alunos.
Malheiros (2004, p. 69) define a Modelagem como uma ferramenta pedagógica, em que
os alunos, estudam a partir de um tema escolhido e de interesse deles, possam utilizar os
conteúdos matemáticos para investigá‐lo ou resolvê‐lo, tendo o professor como um orientador
durante todo o processo. Concordamos com Malheiros (2004) quando ele esclarece que:
[...] ao se trabalhar com a Modelagem em sala de aula, o professor
possibilita uma determinada autonomia para os estudantes buscarem
compreender temas de seus interesses, e, com isso, faz com que eles
consigam, muitas vezes, atribuir significados para determinados
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conteúdos que, talvez não atribuíssem se os mesmos fossem estudados
em outro ambiente. (p.52).
Trazer o aluno para dentro da sala com um interesse de estudar e resolver os problemas
envolvendo a Matemática é sempre um desafio para o professor, acredita‐se que ensinar usando
a Modelagem Matemática é uma maneira se buscar esse aluno para que ele possa entender os
conteúdos matemáticos, pois faz com que ele sinta a necessidade de trazer sua vida cotidiana
para dentro da escola (ANASTÁCIO, 1990, p. 89).
MATERIAIS E MÉTODOS
A primeira parte da pesquisa consistiu em um estudo teórico sobre as características da
Modelagem Matemática enquanto estratégia de ensino, buscando relações com as séries finais
do Ensino Fundamental. Em seguida, realizamos pesquisas sobre materiais didáticos que podem
ser utilizados para o planejamento das atividades de Modelagem Matemática, que foram
trabalhadas com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Neste segundo momento, foram
definidos também os conteúdos a serem abordados.
Após a definição dos temas, foram planejadas as sequências didáticas a serem
executadas. A aplicação dessas sequências se deu por meio de uma intervenção pedagógica em
uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Jaceguai Reis Cunha da cidade
de Boa Vista‐RR.
Foram realizados contatos prévios com a gestão da escola, para solicitação de autorização
com vistas à execução do projeto, bem como para esclarecimentos quanto aos objetivos e
importância da pesquisa para a educação como um todo. Buscamos também parceria com o
professor de Matemática da Escola, de forma que o planejamento das atividades esteja coerente
com os conteúdos ministrados por ele. Solicitamos os planos de aula para auxiliar no
planejamento das atividades.
Iniciamos a aplicação da atividade dividindo a turma em grupos quatro alunos e em
seguida fizemos uma revisão dos conteúdos que foram utilizados na aplicação das questões. A
atividade a ser resolvida apresentava dados de três planos de internet, onde cada grupo deveria
refletir sobre cada um, formando modelos matemáticos para descrever as vantagens de uso de
cada plano. Quando necessário cada grupo recebeu orientação a respeito do desenvolvimento
das atividades propostas.
Durante a execução das atividades os alunos foram instigados a refletir sobre a situação‐
problema, para que pudessem reconhecer os dados, montar estratégias e chegar a uma solução.
Descobrirem quanto iriam gastar por mês se tivessem planos de internet em seus celulares e qual
seria mais vantajoso para cada um, levando em consideração sua realidade de vida. Com essa
proposta, visamos aproximar a Matemática com a realidade dos alunos, procurando trazer para
dentro da escola aquilo que alguns já viviam ou vivem, e sua vida cotidiana.
A análise do desempenho, interesse, motivação e viabilidade da atividade envolvendo
Modelagem no decorrer das aulas de Matemática, foi feita a partir do registro de opiniões dos
alunos sobre essa metodologia de ensino e de observações acerca da participação e desempenho
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dos mesmos. Por fim foi aplicado um questionário para saber a opinião dos alunos em relação à
prática. E o que eles acharam da utilização de novas maneiras de ensinar a Matemática.
REULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da prática realizada, podemos dizer que os alunos se sentiram mais atraídos e
estimulados a estudar Matemática utilizando as novas maneiras de aprender essa disciplina.
Apesar de ainda terem uma grande dificuldade eles têm em entender essa ciência e perceber sua
relevância em sua vida escolar.
Os alunos que participaram da atividade relataram que sentem falta de estudar
Matemática através dessas novas Metodologias de Ensino, pois se sentem desmotivados e sem
entender essa disciplina, devido a forma como vem sendo repassada nas escolas, de modo
tradicional e mecanizada.
Para os alunos uma das grandes dificuldades é compreender os conteúdos e relacioná‐los
com o seu dia‐a‐dia, eles percebem a Matemática de uma forma muito abstrata, uma disciplina
obrigatória que eles têm de tirar uma boa nota para passar de ano, e não como uma ferramenta
que será aplicada em diferentes momentos de sua vida.
A maior dificuldade, segundo os alunos, não foi na compreensão da atividade, mas sim em
relacionar com o conteúdo que estava sendo desenvolvido e construir o modelo matemático
proposto em cada plano. A Figura 1 apresenta o trabalho nos grupos.

Figura 1 – Alunos desenvolvendo a atividade em sala de aula.
Como podemos perceber nas imagens a ida até aos alunos para tirar suas dúvidas foi
muito frequente na hora da aula, as dúvidas eram muitas, sempre em relação ao conteúdo:
“Como vou chegar a um resultado, como montar essa equação”.
Apesar das dificuldades dos grupos, os alunos apresentaram resultados satisfatórios.
Observamos que a atividade desenvolvida se mostrou uma excelente ferramenta de
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compreensão do conteúdo, neste caso, equação do primeiro grau e porcentagem. A parte de
revisão do conteúdo antes da aplicação da prática foi de grande relevância no decorrer da
atividade, pois serviu de base para conhecermos o nível de conhecimento da turma.
CONCLUSÃO
A partir da atividade desenvolvida podemos concluir que a Modelagem Matemática
mostrou‐se como uma grande aliada no processo ensino‐aprendizagem, através dela os alunos
puderam vivenciar a Matemática de uma forma mais concreta, partindo de situações vividas em
seu dia‐a‐dia para chegar a um modelo matemático.
As nossas observações durante a aplicação das sequências didáticas levou‐nos a concluir
que, apesar das dificuldades que os alunos tiveram em desenvolver as atividades, demonstraram
interesse pela Matemática e comentaram em conversa informal que ela está presente,
entretanto passa despercebida e que dessa maneira ela foi vista de uma forma melhor para
entender.
A experiência enquanto licenciando em Matemática nos motivou a busca do
conhecimento através de novas metodologias de Ensino onde os alunos possam ter a
oportunidade de junto com o professor construir conceitos, estratégias e soluções, através de
uma situação em sua vida trazida da sua vida fora da escola.
Neste sentido, acreditamos na utilização da Modelagem Matemática no processo de
ensino aprendizagem de Matemática, tendo em vista que ela se configura como uma importante
ferramenta para o ensino dessa disciplina, tornando o aprendizado mais contextualizado, de fácil
compreensão e próximo da realidade vivida pelos alunos.
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RESUMO
Este artigo apresenta resultados parciais de uma
pesquisa que está em desenvolvimento no âmbito do
Programa de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica
– PIBICT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima – IFRR, campus Boa Vista. Nosso
objetivo é aplicar uma sequência didática para o ensino
de Função do 1º grau referendada na Teoria de
Formação das Etapas de Ações Mentais de Galperin
numa turma do 1° ano do Ensino Médio integrado ao
curso de Eletrotécnica do IFRR. Galperin (1959) se
propôs avaliar a utilização de ferramentas cognitivas que
fornecessem ao aprendiz recursos auxiliares para o

pensamento, verificando se contribuem para a
promoção efetiva da aprendizagem. Assim, nesta etapa
da pesquisa apresentam‐se os resultados referente à
aplicação das fases iniciais das sequências didáticas que
foram planejadas de acordo com a Base Orientadora da
Ação do tipo 3 – BOA 3, proposta por esse teórico. Os
resultados obtidos até o momento revelam que o
modelo teórico aqui apresentado está contribuindo no
processo de ensino aprendizagem dos educandos. Na
conclusão deste trabalho esperamos obter êxito e poder
assim contribuir para educação matemática.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação Matemática, Função do 1º grau, Teoria de Galperin.

CONTRIBUTIONS OF THE THEORY OF TRAINING IN STEPS OF SHARES OF MENTAL GALPERIN THE
PROCESS OF TEACHING AND LEARNING FUNCTION OF 1ST DEGREE
ABSTRACT
This article presents results of a survey that is being
developed under the Program of Scientific and
Technological Initiation Scholarship ‐ PIBICT the Federal
Institute of Education, Science and Technology of
Roraima ‐ IFRR , Boa Vista campus , whose goal is to
apply an instructional sequence Function for teaching
1st grade referenced in Theory Formation of Mental
Actions Steps Galperin a class of 1st year integrated
course in electrical engineering at the high school IFRR .
Galperin is proposed to evaluate the use of cognitive
tools to provide the learner auxiliary resources for

thought, checking that contribute to the effective
promotion of learning. Thus, at this stage of the
research presents the results concerning the
implementation of the initial phases of didactic
sequences were designed according to the Guidance of
Action Base type 3 ‐ 3 GOOD proposed by this theory.
The results obtained so far show that the theoretical
model presented here is contributing in the teaching
and learning of students in the completion of this work
we hope to succeed and thus be able to contribute to
mathematics education.

KEY‐WORDS: Mathematics Education, Function of the 1st degree, Theory Galperin.
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CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA FORMAÇÃO POR ETAPAS DE AÇÕES MENTAIS DE GALPERIN AO
PROCESSO DE ENSINO E APREN DIZAGEM DE FUNÇÃO DO 1º GRAU

INTRODUÇÃO
Os indicadores de qualidade da educação matemática nas escolas públicas do Brasil vêm,
há muito tempo, mostrando que os métodos de ensino aprendizagem adotados pelo sistema
educacional não são eficazes no processo de aquisição dos conhecimentos relacionados a esta
disciplina, refletindo nos resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
Que, conforme dados do portal de notícia da Rede globo G1‐Educação de 8/06/2013, apesar, de
ter alcançado suas metas, na avaliação realizada em 2011, dezenas de escolas ainda ficaram
abaixo da média, refletindo a necessidade de mudanças no sistema de ensino.
Considerada nos dias de hoje uma disciplina de suma importância para o
desenvolvimento social e profissional dos estudantes, por estar presente na maioria dos avanços
tecnológicos da humanidade, a matemática não recebe, no sistema de ensino atual, o seu devido
valor, acabando por prejudicar a formação educacional destes alunos e muitas vezes deixando
lacunas difíceis de serem preenchidas.
Sabe‐se que são vários os motivos que contribuem para essa situação e, dentre elas, está
a forma em com que o professor organiza o seu ensino e faz a transposição didática. A nossa
pesquisa está inserida nesse contexto e, portanto, traz como principal contribuição a elaboração
de uma sequência didática, baseada nos pressupostos científicos da Teoria da Formação por
Etapas de Galperin, e pode apresentar‐se como ferramenta alternativa no processo do ensino
aprendizagem da matemática, abordada nesta pesquisa no ensino de função do primeiro grau,
mas que pode ser adaptada a outros assuntos.
Visando melhorar esse quadro, estudiosos e pesquisadores da área da Educação
Matemática vêm buscando por métodos que possibilitem avanço na aprendizagem em
matemática e, em consequência disso, são vários os estudos e teorias relacionados a este
movimento. No entanto, para mudar a situação atual da educação, através da inserção e
disseminação de novas práticas, devem ocorrer mudanças no sistema de ensino, tanto no nível
básico como no superior, em que a cultura é voltada para aquisição de conhecimentos já prontos,
sem estimular nos alunos o ato de pensar e entender como este se constrói.
Assim, como citado anteriormente, este estudo consiste na aplicação de uma sequência
didática para desenvolver o ensino de função polinomial do 1º grau, pautada na Teoria da
Formação por Etapas das Ações Mentais de Piotr Yakovlevich Galperin (1959), que critica os
modelos de ensino adotados pela escola, apresentando como alternativa este modelo formativo‐
conceitual, que preconiza o aprender por meio da prática, não só a fazer, mas a compreender e
depois a explicar como e porque o aprendiz age desta ou daquela maneira diante de determinada
situação‐problema.
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A TEORIA DA FORMAÇÃO POR ETAPAS DE AÇÕES MENTAIS DE GALPERIN
A Teoria de Galperin possui suas bases na Psicologia Histórico‐Cultural que tem Lev S.
Vygotsky como precursor. Este último traz para a Psicologia os fundamentos da mesma matriz
que deu os princípios da Revolução de 1917, na Rússia: o materialismo histórico e dialético. Desta
forma, insere‐se, pois, num contexto de revolução social de relações pertinentes ao modo de
produção capitalista para socialista. Assim, a Psicologia Histórico‐Cultural nasce articulada com o
processo de construção de uma nova sociedade e de um novo homem e, em consequência disso,
surgia uma vinculação ao processo de ensino relativo aos propósitos da Revolução.
Em pleno processo desse movimento de constituição de uma nova ordem social, é que
Vygotsky, Leontiev, Lúria, entre outros, debruçam‐se em estudar a formação do psiquismo
decorrente da atividade tipicamente humana como objeto da psicologia. Assim, a atividade passa
a ter um lugar central no estudo de desenvolvimento do psiquismo.
Há um vasto campo de estudo na área da Educação apoiado nas teorias desenvolvidas
por esses teóricos. A psicologia da educação vem sendo solicitada a contribuir e, ao longo dos
anos, tem acumulado conhecimentos teóricos sobre os processos de aprender e ensinar, assim
trazendo sugestões que acenam com ricas possibilidades de aplicação na prática pedagógica e
também no campo da pesquisa educacional. Isso nos direcionou para a realização de uma
pesquisa que pudesse colocar em prática tais fundamentos teóricos, mas que também pudesse
buscar soluções para algumas questões emergenciais no campo da Educação Matemática.
Vygotsky e Leontiev não se preocuparam em aprofundar o processo de internalização da
atividade externa e Galperin percebeu que este processo poderia se constituir como seu objeto
de estudo e assim ampliou os pressupostos já estudados por Vygotsky e seus seguidores criando a
Teoria da Formação das Etapas de Ações Mentais.
Adequada ao ambiente de aprendizagem escolar, o processo para a aplicação da Teoria
de Galperin foi dividida em cinco etapas: formação da Base Orientadora da Ação (BOA), formação
da ação no plano material ou materializada, formação da ação na linguagem externa e, ação no
plano mental, também incluída a etapa motivacional, que se vincula ao processo de
aprendizagem antes da assimilação do conhecimento, aludida por Talizina (2001) como etapa
zero, antecedendo as demais.
Estas etapas, conforme Galperin (1957), podem ser sintetizada da seguinte forma: A
primeira etapa constitui no modelo da atividade, um projeto de ação e, sendo assim, reflete todas
as partes estruturais e funcionais da atividade (orientação, execução e controle). A segunda
requer uma representação do objeto de estudo, instigando os aprendizes ao máximo para que
destaquem e assimilem a essência do conceito. Na terceira etapa, o estudante realiza a ação de
forma independente, de modo que suas operações são executadas de forma consciente. Na
quarta deve ocorrer a máxima generalização e síntese durante a execução das operações,
transformando a ação de material a mental, de não generalizada a generalizada.
Como já citado, a Etapa Motivacional é a primeira, essa etapa pode ser considerada
etapa zero e prepara os alunos para assimilação de novos conhecimentos. “Um primeiro
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momento no processo de formação da atividade é criar nos alunos disposição positiva para o
estudo”. (NUÑEZ, 2009, p. 98‐99).
Para realização desse trabalho, escolhemos a Base Orientadora do terceiro tipo, BOA III,
que, conforme Talízina (1988, p. 90), apresenta uma completa composição, pois “os orientadores
estão representados em sua forma generalizada, característica para toda uma classe de
fenômenos”. As ações inerentes a ela se caracterizam pela rapidez no processo, carência de
faltas, grande estabilidade e amplitude da transferência dos nexos conceituais.
Essa Base Orientadora apresenta três consequências em relação à aprendizagem: 1)
formação da análise geral; 2) aplicação em tarefa particular; 3) formação da ação especial por
meio da execução da tarefa particular (GALPERIN, 1959).
Na etapa de formação da ação no plano material ou materializada, de acordo com Nuñez e
Pacheco (1997), os objetivos voltam‐se à transformação do objeto, alvo da atividade, por meio de
reflexão e discussão sobre o teor conceitual, que conduz à apropriação do conhecimento no
plano mental. Para Galperin (1986, p. 304):
O conhecimento sobre as coisas se forma como resultado das ações com estas coisas. As
ações mesmas, à medida que se formam, se convertem em capacidade e, à medida que
se automatizam, em hábitos. Por isso, o tipo de organização e a formação por etapas das
ações objetais constituem o processo central de assimilação de novos conhecimentos,
capacidade e hábitos.

Já na quarta etapa, segundo Nuñez e Pacheco (1997, p. 68), “na etapa da linguagem
externa, a linguagem se converte em portador de todo o processo: tanto da tarefa, como da ação
pelo que o aluno deve orientar‐se não só ao conteúdo do objeto, mas também a expressão
verbal, evitando o formalismo das ações verbais”.
A última etapa é a de transformação da ação externa em interna em que Nuñez e
Pacheco (1997, p. 70) destacam que ocorrem substituição das coisas reais, ou seja, nessa etapa o
objeto da ação assim como sua composição operacional tem caráter ideal, de imagem. “A
atividade mental constitui na realidade uma atividade nervosa superior, produto da
interiorização de significados sociais, num processo de atividade social mediado por signos”.
A Teoria de Galperin, considerada por Talízina (1988) uma base primordial com
fundamentos científicos para os processos de ensino, surge para completar o quadro teórico
iniciado com a Teoria Histórico‐Cultural de Vygotsky e, adiante, a Teoria da Atividade de A. N.
Leontiev, que não se ativeram às formas de transformação da atividade externa em interna,
tornando‐se este objeto de estudo para Galperin, que traz o entendimento de que o
conhecimento é assimilado em etapas de formação que ocorre do plano da experiência social
externa para a interna.
Baseado nessa teoria, este estudo propôs a organização do ensino aprendizagem, com
base nos pressupostos da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin, para
promover a aprendizagem dos conceitos de Funções do 1º grau, aos alunos do primeiro ano do
Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima ‐ IFRR,
do curso de Eletrotécnica.
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Escolhemos o conteúdo de função do 1º grau por considerar a sua importância, tendo
em vista que este vem ampliar a capacidade de análise e compreensão dos educandos da
realidade circundante. O entendimento deste conteúdo contribui para o amadurecimento dos
alunos na hora de tomar decisões que envolvem esse tipo de relação.
Portanto, a presente pesquisa pretende contribuir nesse processo apresentando uma
alternativa, para o ensino deste conteúdo, através da elaboração de uma sequência didática,
fundamentada nos pressupostos da Teoria da Formação por Etapas de Galperin. Este autor
demonstrou, através de seus estudos e experiências, que se aplicada corretamente cada etapa do
processo de internalização dos conhecimentos, os alunos conseguem compreender e empregar,
de maneira coerente, e consciente, o conteúdo estudado, desta forma alcançando os objetivos da
educação.
Além disso, fortalece a pesquisa em Educação Matemática no nosso Estado de Roraima e
evidencia as pesquisas desenvolvidas pelo curso de Licenciatura em Matemática do IFRR,
propiciando aos alunos deste mesmo curso iniciar atividades cientificas, contribuindo na
formação acadêmica dos mesmos.
METODOLOGIA
Essa pesquisa, de cunho qualitativo, teve como sujeitos 40 (quarenta) estudantes do 1º
ano do Ensino Médio Integrado ao Curso de Eletrotécnica do IFRR, e foi realizada por meio da
organização do ensino de Funções do 1º grau observando as etapas do processo de assimilação
conceitual proposta por Galperin, constituindo assim o nosso objeto de pesquisa.
O alicerce da pesquisa foi construído, inicialmente, por um mergulho ao estudo dos
conceitos básicos de função do 1º grau, o planejamento, a elaboração das estratégias de ensino a
ser aplicada no decorrer da intervenção pedagógica e a construção de alguns instrumentos de
coleta de dados. Esse estudo e planejamento ocorreram no período de março até abril de 2014 e
a intervenção iniciou também em abril, deste mesmo ano.
Para cada conceito trabalhado tivemos a preocupação de organizar o ensino guiado
pelas etapas descritas por Galperin e Talízina (1957): A primeira etapa consiste em criar uma
maneira de motivar a aula, assim, iniciamos esse processo de motivação utilizando problemas
vinculados a situações reais e partindo de conceitos que os estudantes já possuem na sua
estrutura cognitiva. Na segunda etapa, é aplicada a Base Orientadora da Ação – BOA, em que
utilizamos a BOA do tipo 3. Nessa etapa o professor introduz objeto de estudo e orienta os
estudantes na execução das tarefas, além de controlar as ações desenvolvidas por eles. Na
sequência das aulas, seguiram‐se as demais etapas até que os estudantes atinjam, para cada
conceito, as etapas verbal e mental. Na nossa pesquisa, algumas vezes a etapa verbal ocorreu
através da escrita por meio de questões que estimularam os estudantes a explicarem suas
respostas, outras vezes fizemos debates para discutir os resultados das tarefas, estimulando os
estudantes a falarem suas estratégias de respostas.
Como instrumento para a coleta de dados, usou‐se a observação das aulas, os registros
de observação dessas aulas, e os registros escritos de atividades feitas pelos estudantes. A
primeira atividade aplicada foi um diagnóstico, a fim de conhecer os conhecimentos prévios dos
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estudantes. As observações e resultados das atividades possibilitaram a organização de um diário
que denominamos de “Diário Estruturado e Comentado”. Esse diário ainda está em construção,
tendo em vista que para esta pesquisa, estamos apresentando os resultados de algumas
atividades aplicadas durante a intervenção. Ele será indicativo tanto da organização do ensino,
quanto do movimento de aprendizagem dos estudantes com o registro oral das falas dos
mesmos.
Esse diário contém, além da anotação de tudo que ocorre nas aulas, os comentários,
questionamentos feitos pelos estudantes e as impressões e comentários sobre o desenvolvimento
das aulas. Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 118 – 119), ao tratarem sobre o diário como
instrumento de coleta de dados salientam que “é nele que o pesquisador registra as observações
de fenômenos, faz descrições de pessoas e cenários, descreve episódios ou retrata diálogos”. Para
proceder à análise qualitativa dos dados elaboramos categorias que emergiram dos próprios
dados de observação e, essas análises, foram feita à luz da teoria pesquisada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento realizamos uma avaliação diagnóstica para sabermos qual o nível
de entendimento dos alunos, com relação aos conhecimentos necessários ao assunto que iremos
estudar. Desse modo, como afirma Ribeiro (2008), é possível analisar o conhecimento anterior
com o novo conhecimento, possibilitando o aprofundamento do nível de complexidade. Caso
seja identificado que o aluno não possui um conhecimento adequado dos conteúdos que
constituem pré‐requisitos, é necessário assegurar sua assimilação com antecedência (NÚÑEZ e
PACHECO, 1997).
Nessa avaliação diagnóstica, levantamos questionamentos que levassem os estudantes a
refletirem, mas que também nos desse embasamento para preparar a sequência didática a ser
trabalhada. Segue como exemplo uma das questões aplicadas:

Figura 1: Questão 1 da avaliação diagnóstica
Essa avaliação era composta de cinco problemas dessa natureza e os resultados foram
satisfatórios, na classificação geral, 45,4% dos estudantes responderam plenamente as questões
e cerca de 32% responderam de forma parcial, 14% responderam errado e 8,6% não
responderam. Esses resultados nos levaram a concluir que os estudantes possuíam
embasamento para a aplicação de novos conceitos.
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A Etapa Motivacional, citada por Talízina como etapa zero, foi trabalhada a partir de um
estudo em grupo. Iniciamos pedindo aos alunos que formassem equipes de cinco ou seis
participantes, e logo após contextualizamos uma situação na qual eles teriam que decidir em
equipe qual o melhor plano de internet, dentre três apresentados, para o contexto em que
estavam. Durante a resolução houve muita discussão entre eles e, a atividade ocorreu com
orientação da pesquisadora. Observamos que em apenas um dos grupos todos os integrantes
interagiam, os demais grupos se dividiram em duplas ou trios para resolverem, fazendo a
socialização das respostas ao final da atividade.
A próxima etapa consistiu no estabelecimento da Base Orientadora da Ação, como já
citado, trabalhamos a BOA do tipo III. Iniciou com uma orientação teórica de maneira
generalizada, apresentando exemplos em que estavam presentes os conceitos, o que
possibilitaria a aplicação a qualquer situação, dentro do domínio em que generalizamos.
Apresentamos também atividades em que os estudantes receberam somente algumas indicações
para a realização da ação, em que observamos de modo claro a compreensão dos estudantes.
Na etapa de formação da ação no plano materializado, apresentamos atividades com
problemas que continham os aspectos essenciais do objeto de assimilação, e na realização das
orientações apresentadas pudemos também observar a etapa da verbalização. Nessa etapa, os
elementos da ação são representados na forma escrita ou oral. O aluno não tem acesso aos
objetos reais e sim aos sistemas simbólicos que os representam (NÚÑEZ, PACHECO, 1997). Ao
analisar essa etapa, observamos que os alunos mostraram um grau elevado de dificuldade,
apenas 30% conseguiram explicar de forma escrita o raciocínio utilizado nas questões. A Figura 2
apresenta uma das questões trabalhadas.

Figura 2: Questão 2 da Atividade 1.
Como já ressaltado na parte introdutória desse artigo, a pesquisa em questão ainda
encontra‐se em andamento e desta forma não apresentamos os resultados da etapa mental.
Nessa etapa, caso os estudantes tenham tido bom desempenho na compreensão dos conceitos
trabalhados, conseguirão de forma independente e consciente aplicar os conhecimentos em
contextos diferentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados apresentados, pode‐se considerar que organizar o ensino de
função utilizando como pressupostos a Teoria estudada não foi uma tarefa fácil, entretanto ao
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observamos essa forma de trabalhar a Matemática, de modo diferente do tradicional, nos faz
compreender que há diferentes modos de organizar o ensino e mesmo sabendo que este está
sempre em processo de construção, buscar formas diferentes de apresentá‐lo traz significativos
ganhos para a Educação de um modo geral.
Com esse estudo em particular, observamos que há possibilidade de aprofundamento
das situações propostas por meio das orientações, execução e avaliação nas etapas propostas por
Galperin. Outra possibilidade que consideramos positiva é a forma como os estudantes assimilam
os conteúdos, de modo diferente da mecanizada, muito comum no ensino da Matemática.
Galperin apresenta uma proposta possível de ser aplicada no contexto escolar e que se bem
desenvolvida promove uma maior compreensão dos conceitos estudados.
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RESUMO
Este artigo é fruto de um projeto de ensino idealizado
no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus João
Câmara, o mesmo se deue como exigência da
disciplina Mídias Educacionais – constituinte da grade
curricular do 4º(quarto) período do curso de
Licenciatura em Física. O projeto se propõe‐se a
analisar o uso do rádio como ferramenta de ensino,
sendo considerando que esta mídia é uma das poucas
que a grande maioria das pessoas tem acesso em casa
e sabem manuseá‐la. Para a fundamentação teórica
deste artigo recorreu‐se a blogs que divulgam sobre a
utilização do rádio como estratégia pedagógica e a

artigos científicos que discutem sobre as
possibilidades de ensino através do rádio. O referido
presente estudo mostra revela que tanto o rádio
quanto qualquer outra mídia podepodem servir de
suporte para ensinar e aprender em sala de aula,
utilizando‐as de acordo com os conteúdos
ministrados, para que os alunos possam compreendê‐
los de forma interativa, divertida e satisfatória.
Desfazendo Mostra‐se assim que o pensar no rádio
como não é uma mídia ultrapassada, e o
aproximandopermitindo aproximá‐lo com ada
realidade
dos
educandos.

PALAVRAS‐CHAVE: Rádio, . escolaEscola, . ensino Ensino de Física.

THE USE OF RADIORADIO USE IN AT SCHOOL: AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, AND ,
INNOVATIVE AND PROMISSING PERSPECTIVE IN PHYSICS TEACHING OF PHYSICS PROMISSSORA
ABSTRACT
This article is based on a teaching project conducted
at the Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (Federal Institute
of Education , Science and Technology of Rio Grande
do Norte) , Campus John HallJoão Câmara, the same
wasand as requirement of the discipline Educational
Media requirement ‐– which is foreseen in the
curriculum of the fourth (4th ) period of the course
Degree degree in Physics . The project aims to analyze
the use of radio as a teaching tool, this
beingconsidering that this is one of the few media

that the vast majority of people have access at home
and know how to handle it . For the theoretical
foundation of this article it was appealed resorted to
blogs that publish on the use ofabout radio use as a
pedagogical strategy and to scientific articles that
discuss the teaching possibilities for education
through the radio use. The This study shows reveals
that both the radio as any other media can servemay
provide as a support for teaching and learning in the
classroom, using themsince they are used according
to the contents taught and so thatthe students can
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understand them in an interactive , funny and
satisfying way. Undoing so think ofIt is shown in this
sense that the radio as is not an outdated media,

allowing alignment and approachingwith the reality of
the learners .

KEY‐wordsKEYWORDS: radioRadio, . schoolSchool, . teaching pPhysics teaching.
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O USO DE RÁDIO NA ESCOLA: UMA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA, INOVADORA E PROMISSSORA
NO ENSINO DE FÍSICA
INTRODUÇÃO
Embora o rádio seja uma mídia considerada ultrapassada, neste trabalho iremos
apresentar as diferentes estratégias de aprendizagem, consideradas válidas e eficazes para o
ensino, exclusivamente nas aulas de física de Física. A utilização das mídias na metodologia dos
docentes é, hoje, é um desafio, principalmente quando se envolve diz respeito às novas
tecnologias. Mostraremos que o rádio é, apesar de ser uma mídia simples, e comtem grande
potencial para o processo de ensino‐aprendizagem.
Com a expectativa de melhorar e reforçar o ensino de físicaFísica, este projeto girará em
torno de uma rádio, uma mídia de baixo custo e veículo de grande abrangência, que pode tanto
transmitir informações de forma rápida, e capaz dequanto inserir os alunos nas novas
tecnologias, . Essas tecnologias, por sua vez, referentes devem ter alguma relação com às
metodologias de ensino que possibilita possibilitem uma melhor absorção dos conteúdos.
O objetivo principal do projeto é mostrar que o rádio não é uma mídia
excedidaultrapassada, e que pode ser utilizado como um recurso pedagógico simples, . pois
hojeConsidera‐se ainda que mesmo diante das tecnologias mais avançadas de comunicação
(tablets, smartphones etc), a mesmao mesmo ainda é uma inovação ferramenta útil para
repassar o conhecimentos, uma vez que, esta está ligada diretamente a aproximação dos é uma
das mídias mais acessíveis aos alunos e à sua realidade dos mesmos, além de proporcionar uma
aprendizagem mais fácil e prazerosa.
A rádio a ser apresentada, objetiva atem por objetivo proporcionar uma apreensão
aquisição consistente de dos novos conhecimentos, através de um método interativo e atrativo
para os alunos, . onde oO professor e os alunos, nesse sentido, serão os protagonistas, e estarão
abertos para esclarecimentos de dúvidas, e observações, que proporcionarãoproporcionando
uma aula interessante e capaz de produzir novas informações.
Breve Histórico
De acordo com o blog Só Rádio (2006),
Tudo começou comNão podemos deicar de mencionar Michael Faraday, grande sábio
inglês que descobriu, em 1831, a indução magnética, assim como a grande contribuição
dada por James C. Maxwell que descobriu a existência das ondas eletromagnéticas,
diferentes somente em tamanho, das ondas de luz, mas com a mesma velocidade
(300.000 Km/s).

Outro personagem que marcou a história das comunicações foi Thomas A. Edison,
quando, em 1880, descobriu inventou a lâmpada. Para isso, ele colocouque colocando em uma
ampulheta de cristal um filamento e uma placa de metal separada separados entre si, aquele e
ligando‐se o filamentoligado ao negativo de uma bateria e a placaesta ao positivo, constatava‐
seconstatando a passagem de uma corrente elétrica da placa para o filamento, e nunca em
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sentido contrário. Grande contribuição também foi dada pelo professor alemão Henrich Rudolph
Hertz que comprovou na prática, em 1890, a existência das ondas eletromagnéticas, chamadas
hoje de “Ondas ondas de Rádiorádio”.
As primeiras transmissões radiofônicas se deram, em 1893, com o padre, cientista e
engenheiro gaúcho Roberto Landell de Moura, que testa testou a primeira transmissão de fala
por ondas eletromagnéticas, sem fio. Todavia, o primeiro Primeiro mundo Mundo reconhece o
cientista Guglielmo Marconi como o “descobridor do rádio”. Marconi, natural de Bolonha, Itália,
realizou, em 1895, testes de transmissão de sinais sem fio pela a uma distância de 400 metros e
depois pela a uma distância de dois quilômetros.
De acordo com PATROCÍNIO (2009, p.05 5),
No no Brasil, um dos primeiros usos idealizados para o rádio foi o educativo. O carioca
Edgard Roquette‐Pinto defendia a ideia de que o rádio, enquanto inovação tecnológica de grande
potencial deveria ser empregada para levar educação e cultura a todas as partes do país.
Sua programação era totalmente cultural, e, demonstrando que cultura também “educa”,
“ensinou” poesia, literatura e ciência, “educou” ouvidos para a música de concerto e “deu as
primeiras aulas” de pronúncia padrão brasileira da língua portuguesa. Apesar de transmitir uma
programação cultural, a Rádio Sociedade, também foi o berço da ideia do rádio educativo.
O uso do rádio na escola
O rádio possui grande alcance no território nacional, por isso não há como haver
separação entre a escola e o mundo comunicativo que está ao nosso redor. O mesmoEssa mídia
é o meio de comunicação que todos têm acesso, o único, em muitos casos, a levar a informação e
o entretenimento para populações que não têm outros meios comunicativos.
Através do Rádiorádio, as palavras podem despertar aos que ouvem a imaginação, e
assim fazer uma ponte para novos conhecimentos. Como instrumento pedagógico, o rádio no
processo ensino‐aprendizagem, pode se tornar ótimoser uma ótima na construção do intelecto
dos alunos. Emitindo música, palavras, efeitos sonoros e textos falados, por meio de sequências
sonoras, essa mídia consegue entrar em todos os lugares e em qualquer momento.
De acordo com SALVADOR (2005) apud SILVA (S/D, p. 10),
O Rádio já é uma escola, pois tem o dom de transformar a vida em sonoridade,
penetrando não apenas no pensamento do ouvinte, mas naquilo que ele tem de
sensibilidade. Decodificando as mensagens radiofônicas, o ouvinte elabora ideias, criam
imagens, produz fantasias, enriquece o espírito, modifica ou consolida comportamentos
[...].

O rádio pode ser usado na escola para desenvolver uma atitude que permita os alunos ter
uma opinião mais reflexiva e crítica: identificando, selecionando, e relacionando, podendo
imaginar a partir de um de nossos sentidos, a audição conhecimentos. Uma das características
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mais importantes do rádio para a educação é justamente a possibilidade que o aluno tende tem
de exercitar o seu poder de criticarcrítico, o pensar de “como seria”.
O professor e aluno, enquanto sujeitos do processo de ensino‐aprendizagem deve
desenvolver essa consciência crítica. Quando inserido no processo de ensino‐aprendizagem pode
colaborar para o conhecimento de novos estilos, formatos, linguagem, fazendo com que a
dinâmica escolar se tornefique mais atraente. A educação pode, por meio do rádio‐escola,
contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades, além da criatividade.
De acordo com FREIRE; (1992, p. 69), apud PATROCÍNIO (2009, p.03 3),
A comunicação, compreendida como troca de conhecimentos, possui uma dimensão
educativa que deve ser levada em conta, já que educação é comunicação, é diálogo, na
medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos
interlocutores que buscam a significação dos significados.

Ao utilizar o rádio ligado àsnas escolas, amplia‐se a capacidade de táticas criativas de e
interação para umaa fim de que uma educação de qualidade chegar o mais longe possívelseja
cada vez mais possível. Os meios de comunicação inseridos no processo educativo podem ser
usados como uma ferramenta de aprendizagem satisfatória, desde que os professores e alunos,
saibam como utilizar utilizá‐lo para tornar esse meio de comunicação, um instrumento educativo
prazeroso, dinâmico e eficaz no ensino.
De acordo com (CONSANI, 2007), apud Magalhães (2011),
O rádio pode possibilitar ao aluno compartilhar democraticamente com outros
colegas o saber elaborado e outros conhecimentos. Ao trabalhar com o rádio, o
educador e a escola estarão promovendo atitudes como: capacidade de trabalhar em
equipe, atenção auditiva, compromisso ético, opinião pessoal e respeito pela opinião do
outro.

Metodologias/ Recursos didáticos
Hoje, com os avanços tecnológicos, surge a web rádio, que é um serviço de transmissão de
áudio via Internetinternet, havendo a possibilidade de emitir programação ao vivo ou gravada.
Muitas estações tradicionais de rádio transmitem a mesma programação pelo meio convencional
e também pela Internetinternet, conseguindo desta forma a possibilidade deum alcance global
maior na em audiência e espectadores.
Como o custo para criação de uma Web rádio geralmente é bem inferior ao custo de
criação de uma rádio tradicional, nós utilizaremos no nosso projeto os programas “Audacity
®”(anexo1Anexo 1) e o “SoundForge” ® (anexoAnexo 2, ). esses Esses dois programas gravam e
editam o áudio, e é umsão recurso didáticosoftwares que podem ser baixados gratuitamente na
da internet.
Nossa Metodologia metodologia visa à interação entre locutoras locutores e ouvintes, na
perspectiva de esclarecer as dúvidas sobre os fenômenos físicos que norteiam o nosso dia‐a‐dia,
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ajudando no processo de difusão de informações e conhecimentos. Nosso programa prioriza a
participação dos ouvintes para que possamos contribuir para o processo de ensino‐
aprendizagem.
O projeto discorrerá atravésconsiste de uma programação via rádio com abrangência
voltada às curiosidades relacionadas aos a diferentes assuntos na área deda físicaFísica, uma vez
por semana e com duração de 15 minutos, . O projeto foi idealizado para teste durante um ano,
que e terá participações dos ouvintes, onde elesque poderão tirar suas dúvidas, fazer
observações e contribuir com outras informações. Além de disso, as apresentações serão
intercaladas com uma programação musicalde algumas músicas.
Nossa programação contará com quatro momentos:
1º Momento:
Neste momento, as locutorasos locutores se apresentarãoapesentar‐se‐ão e farão uma
breve exposição do programa aos seus ouvintes, deixando‐os informados em relação ao horário,
os dias em que o programa irá ao ar, e o conteúdo que irá ser abordado.
2º Momento:
Na sequência, irá ao ar músicas quea programação musical será exposta ao público, de
forma a entretê‐lo irá entreter nosso público. Elas estarão presentes nosAs músicas serão
tocadas nos intervalos da nossa programação principal, e atenderá os diferentes gostosa
preferências dos ouvintes, mesclando diversos gêneros para manter nossos ouvintesmantê‐los
sintonizados.
3º Momento:
No primeiro programa, as locutorasos locutores entraram entrarão no ar fazendo uma
breve conceituação de um assunto da Física para deixar nossosos ouvintes antenados. Esse
conceito será exposto de forma a abrirá as portas para váriasdespertar várias dúvidas do nosso
cotidiano, pois os fenômenos da Física estão presentes em diversos momentos do nosso dia.
Por isso, entraremos em contato com algumas das leis básicas e tentaremos esclarecer o
que for possível dessa ciência Ciência tão fascinante, que é a Física. Na sequência, tocará uma
músicamais músicas serão apresentadas, enquanto aguardamos as ligações com as dúvidas.
4º Momento:
Atenderemos nossos ouvintes e responderemos aos questionamentos da melhor maneira
possível, disponibilizaremos disponibilizando o espaço para que eles possam pedir também
músicas e mandar um alô para quem desejarem. Em seguida, finalizaremos o programa do dia,
deixando nossos contatos para mais informações sobre nossa a rádio. Esperaremos comentários,
sugestões para que possamos melhorar cada programação.
CONCLUSÃO
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Acreditamos que esse projeto, possa mostrar que não há recurso didático destinado para
ensinar física Física na sala de aula, pois qualquer mídia pode servir como suporte para ensinar,
porém sem perderdesde que com o devido o foco, ou seja, utilizar utilizando os recursos de
acordo com os conteúdos ministrados, para que assim os alunos possam compreender e
aprenderapreender melhor a física Física de forma interativa, divertida e satisfatória.
Esperamos que os profissionais na área da educação, não deixem de lado essa mídia, que,
se utilizada de maneira correta, pode ser uma ferramenta muito forte para a aprendizagem.
Aguardamos também que os alunos visem vejam essa mídia como algo promissor no ensino,
desfazendo o pensamento que o rádio é uma mídia ultrapassada.
O projeto é uma proposta inovadora para as aulas de físicaFísica, . queremos Queremos
mesmo que utilizemutilizar este recurso, para, através deste fazer dele, fazer uma aproximação
maior dos alunos com a realidade dos fenômenos físicos., ou seja, é uma mídia que todos
teoricamente têm em casa, e que é capaz de colocar em prática todas nossas propostas e tornar
as aulas de física dinâmica e interativa.
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RESUMO
Acredita‐se que os alunos, no momento em que
praticam o ato de “colar” em alguma atividade
avaliativa, acabam por prejudicar seu aprendizado.
Pensando nesse processo, o presente trabalho foi
buscar as repostas nos próprios alunos na tentativa de
entender por que os alunos colam e propor soluções
para evitar esta prática. O objetivo desta pesquisa é
verificar na óptica dos alunos se eles estudam para
passar de ano ou aprender para toda vida, e se existe
outros fatores que influenciam na hora de fazer uma
atividade avaliativa que lhe oportuniza o ato de colar.
Esse é um tema de grande relevância que professores e
profissionais da área educativa, tenta compreender o
real motivo dos alunos colarem, para que assim,
possamos entender melhor nossos alunos inseridos no

contexto educacional do século XXI. Para a construção
deste artigo optou‐se pelo levantamento bibliográfico
(livros, artigos) sobre a temática desenvolvida, as quais
nos possibilitou um maior embasamento acerca do
assunto. Na mesma intenção adotou‐se a aplicação de
questionários para se atingir o objetivo proposto. Neste
sentido, este artigo tem interesse de propor para os
profissionais da educação, e principalmente para o
professor de Geografia, novas formas de avaliação, onde
o professor não sinta que os alunos não tem interesse
em estudar a Geografia escolar. Pesquisa realizada com
turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental da
Escola Municipal Jonas Escolástico de Noronha,
localizada no Município de São Gonçalo do Amarante‐
RN, Região Metropolitana de Natal.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino Aprendizagem, Avaliação, Cola, Aluno, Professor.
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A “COLA” COMO PROCESSO CULTURAL: NOVAS FORMAS DE AVALIAR OS ALUNOS NAS AULAS
DE GEOGRAFIA
INTRODUÇÃO
Percebe‐se que o ensino da Geografia não pode apegar‐se simplesmente aos livros didáticos, por
ser uma ciência que esta intimamente associada ao nosso dia a dia, aos fenômenos
socioespaciais que se vê quotidianamente, todavia, nota‐se que os alunos na maioria das vezes
ao fazerem uma atividade avaliativa, ainda recorrem à “cola” que tanto prejudica sua
aprendizagem. Pensando nisso, este trabalho foi elaborado a fim de identificar quais os motivos
que levam os alunos a colarem, e verificar se os alunos estudam com o propósito de aprender
para toda a vida ou simplesmente passar de ano, propor algumas alternativas para que o aluno
possa identificar‐se com a Geografia Escolar e perceba‐se como agente modificador do espaço
geográfico, e que permita os alunos um pensar crítico e reflexivo, que eles consigam identificar
que o ato de “colar” é um problema que prejudica sua aprendizagem e compreendam que ela
não é a solução.
QUE CONFLITOS PASSAM NA MENTE DO ALUNO: ALUNO ‐ PROVA – COLA?
Para responder esta pergunta por que os alunos colam recorremos à aplicação de questionários,
tentando evidenciar as motivações desses alunos a colarem, sendo assim, por meio de suas
respostas tenta‐se identificar quais os motivos que o levam ao mesmo. No mesmo sentido, para
saber se houve aprendizado ou não, com base em suas respostas, propõe‐se aos professores de
Geografia novas formas de ensino e avaliação na tentativa de evitar essa prática. Esta pesquisa
com alunos sobre as engendrações da cola no processo ensino‐aprendizagem foi elabora e
aplicada no âmbito da Geografia Escolar, no entanto, pode ser utilizada para outras disciplinas
escolares, em virtude de sua intencionalidade didático‐pedagógica.

Figura 1 – Momento da aplicação dos questionários
Pensando neste tema tão relevante, que sempre foi alvo de questionamentos dos profissionais
da educação, temos que compreender em primeiro lugar, que o mundo está em grande
transformação, sendo assim não é interessante que a maioria das escolas ainda permaneçam
aprisionadas às velhas formas de ensino tradicional, dado o fato que isso contribui para uma não
participação dos alunos nos debates e discussões de temas relevantes a Geografia. A concepção
bancária do ensino‐aprendizagem acaba por retirar a criatividade do educando e tornando a
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disciplina desinteressante, e consequentemente, o aluno ao chegar a esse entendimento acaba
por deixar de lado o que não lhe é interessante. Neste sentido, o tradicionalismo é um dos
fatores que pode contribuir para a realização do ato de colar, no momento em que o educador
enche os alunos de conteúdos sem existir uma interação professor e aluno no processo de ensino
e aprendizagem, não existindo assim aprendizagem. Neste contexto o professor tem o papel de
mero expositor de conhecimento, acaba se aproximando da educação “bancária” conforme
Freire elucida:
Em lugar de comunicar‐se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem.
Eis aí a concepção “bancaria” da educação, em que a única margem de ação que
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá‐los e arquivá‐
los. Margem para serem colecionados ou fichadores das coisas que arquivam.
(FREIRA, 1987 p.33).

Partindo disso, nota‐se que, neste caso, o aluno tem um papel de simples receptor de
conhecimento, não interagindo na totalidade do processo, e por existir este 'hiato' entre os
professores e alunos, estes na maioria das vezes não dá muita importância ou não demonstram
interesse nas aulas de Geografia. Portanto, no sentido de reverter esse cenário, cabe aos
professores trazer novidades para sala de aula, a fim de torná‐las dinâmicas e atrativas,
resgatando a atenção dos alunos para a Geografia Escolar, fazendo uso de técnicas inovadoras,
das diversas formas e diversas naturezas (ferramentas tecnológicas, jogos, dinâmicas),
modificando, assim, a rotina do tradicional quadro, giz e livro didático.
Neste agir, aproxima‐se a escola do mundo, considerando as novas transformações, as novas
dinâmicas e fluidez das coisas/objetos e informações na atual sociedade, sendo assim, uma
possibilidade de trazer outras discussões, novos olhares para dentro da sala de aula. Atualmente,
percebe‐se que a escola tem avançado na busca e realização de novas formas de ensinar, visto
que maioria dos educandos ficam dispersos nas salas de aulas, as escolas vem modificando‐se só
que em pequenos passos, devido a falta de investimento na área da educação. Acredita‐se que as
aulas e a escola tornam‐se menos atrativas para os discentes, já que o mundo fora do ambiente
educacional é mais divertido; então, cabe a nós profissionais da educação trazer novas formas de
ensino, inovar, já dizia Paulo Freire (2000, p.30) “Não haveria cultura nem história sem inovação,
sem criatividade, sem curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual,
sendo negada, se luta”.
O autor demonstra, claramente, que sem a inovação e a criatividade muitas coisas deixariam de
existir, então os profissionais da educação tem que ser um “inventor”, em seu fazer pedagógico e
tem que buscar atualização a todo tempo para não ficar de fora das tendências educacionais e
sempre trazer novidades para aplicar no seu fazer pedagógico, para garantir um desempenho
excepcional na sua prática educativa, buscar esses meios que prenda a atenção dos alunos talvez
essa não seja a tarefa das mais fáceis, mas que sem dúvida será o meio mais eficaz para prender
a atenção dos alunos nas salas de aulas e conseguir um êxito no processo de ensino e
aprendizagem. Temos que despertar a curiosidade dos alunos, fazendo que eles percebam que
fazem parte da história que os cercam, dando‐lhes a oportunidade de exercer sua liberdade e
criatividade, tentando formar um aluno cidadão conforme Callai
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Formar o cidadão significa dar condições ao aluno de reconhecer‐se como
sujeito que tem uma história, que tem um conhecimento prévio do mundo e que
é capaz de construir o seu conhecimento. Significa compreender a sociedade em
que vive, a sua história e espaço por ela produzido como resultados da vida dos
homens. Isso tem de ser feito de modo que o aluno se sinta parte integrante
daquilo que ele está estudando. Que o que ele está estudando é a sua realidade
concreta, vivida cotidianamente, e não coisas distantes e abstratas. (CALLAI,
2010, p.78)

Os alunos tem que compreender que são agentes modificadores de sua própria história, constrói
o espaço em que vivem, eles tem que deixar de serem meros receptores de conhecimento e
passar a construir seus próprios conhecimentos através de seus atos e ações, deixar de ser
figurante no cenário educacional, para serem protagonistas, para toda vida. Sabe‐se que os
alunos já possuem um conhecimento de mundo, então cabe ao professor explorar e procurar
fazer com que eles trabalhem utilizando esse conhecimento prévio unindo com os conteúdos
escolares, desta forma tornando‐se mais fácil de trabalhar os conteúdos dos livros didáticos com
o conhecimento que o aluno já possui. O professor ao explorar esses conhecimentos dos
educandos a seu favor, facilita a compreensão e um aprofundamento do conhecimento,
tornando as aulas mais interessantes, pois haverá uma maior participação dos alunos na
elaboração de seu próprio conhecimento, visto que a sala de aula sendo um local de diálogo,
conforme afirma Novaski,
“Momento privilegiado em que se processam o ensino e a aprendizagem,
confronto de ideias entre professor e alunos, entre alunos e alunos, busca do
aprimoramento de técnicas para maior racionalização para maior
transmissão de conteúdo” (NOVASKI, 2008, p.11)

É de fundamental importância essas trocas de informações que ocorre na sala de aula, entre
professor e alunos, entre os próprios alunos, esse é o momento em que começa a ser elaborado
um conhecimento em que o aluno não vai esquecer, pois ele participou da elaboração, da
discussão até chegar a um entendimento real. A Geografia por ser uma ciência que esta
intimamente ligada com nossa vida, tem como principal objetivo levar os alunos para outra
realidade, na qual a participação é fundamental para elaboração do conhecimento, tornando os
alunos mais críticos e reflexivo, com maior participação social, considerando os seus elementos
culturais e realidade social, para que todas as distorções feitas em sala de aula ou fora seja
transformado em conhecimento geográfico, saber explorar um tema, para conduzir uma aula
através de debates e questionamentos, em que o professor é o mediador do conhecimento, cabe
ao professor dar as coordenadas, e incentivar os educandos a buscar seu aprendizado, para que
eles aprendam de verdade, não só para passar de ano.
É sabido que os alunos ao fazerem uma atividade avaliativa muitas vezes recorem à “cola” para
conseguir êxito na sua avaliação, mesmo sabendo que ela prejudica sua aprendizagem.
O presente trabalho ao ser elaborado buscou entender quais os motivos que levam os alunos a
colarem, e com base em suas respostas propor novas formas de avaliação, partindo do
pressuposto que muitos alunos estudam simplesmente para passar de ano, e outros para
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aprender para toda vida, investigamos se existem outros fatores que contribuem para o ato de
colar, nas atividades de Geografia.
Por meio de questionários aplicados para os alunos com o foco de procurar entender como eles
se sentem quando vão fazer alguma atividade avaliativa, em que numa das perguntas proposta
procuramos identificar como o aluno se sente quando é dia de prova, obtivemos os seguintes
dados, conforme mostrado na figura:

Fonte – Do Autor.

Ao analisar o gráfico percebe‐se que os alunos no dia de fazer uma prova, a maioria deles ficam
nervosos e ansiosos, conforme evidencia a porcentagem das repostas: 47,82% e 34,78%
respectivamente. Neste sentido, podemos inferir que estes dois fatores (nervosismo e ansiedade)
podem contribuir para um “bloqueio” de organização de ideias, na hora da realização da prova,
no momento em que os educando ficam apreensivos, sendo assim, podendo influenciar para
uma possível cola na realização da atividade avaliativa de aprendizagem. Já em outro
questionamento procurou‐se saber quais os possíveis motivos deles recorrerem à “cola”, as
respostas são evidenciadas na figura abaixo:

Fonte – Do Autor.
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Nota‐se um novo fator que levam os alunos a colarem, são as dúvidas, essa é a mais expressiva
com 60,86%, então pergunta‐se, se existe dúvida é sinal que o aluno aprendeu alguma coisa
referente aos conteúdos estudados em sala de aula. Neste sentido, temos que trabalhar com os
alunos maneiras de solucionar as dúvidas dos mesmos, para que eles tenham uma maior certeza
em suas respostas, para realização de uma atividade avaliativa consciente. Estes fatores levam os
alunos a praticar o ato de colar, que acabam prejudicando sua aprendizagem, os alunos ao se
verem sem saída, encontra a maneira mais fácil para adquirir uma nota na cola simplesmente
para passar de ano, é a mais fácil, porém não é a melhor alternativa.
Ao perceber que o ato de colar é a única saída, para ter o êxito na aprovação, os alunos recorrem
constantemente aos amigos, mesmo eles sabendo que este ato acaba por prejudicar sua
aprendizagem, ainda persiste no erro, pode‐se constatar que eles estão cientes do ato de “colar”,
prejudica sua aprendizagem conforme evidenciamos na figura abaixo:

Fonte – Do Autor.

A maioria tem consciência que ao praticar este ato acaba prejudicando sua aprendizagem,
mesmo assim, ainda continuam a utilizar deste recurso. Para atenuar esta situação temos que
trabalhar com os educandos a questão da valorização do conhecimento, pois o que eles não
aprendem hoje provavelmente fará falta, despertar neles o interesse no aprendizado real,
valorizando seu conhecimento sua participação na elaboração do mesmo, o que temos de mais
precioso na vida é o conhecimento então este deve ser trabalhado e valorizado. E no momento
em que se pratica o ato de colar por mais que haja um aprendizado, por que é mecânico, no
momento em que se escreve se lê e se aprende, porém com o passar dos dias este conhecimento
é esquecido, pois não é um conhecimento trabalhado pautado na leitura ou na pesquisa.
Perguntamos para os educandos se eles acham correto fazer atividade avaliativa e recorrer à
“cola”, é notório que eles não acham certo colar, mesmo assim acabam usando deste método,
para não tirar notas baixas e possivelmente não serem reprovados como mostra a figura abaixo:
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Fonte – Do Autor.

Ciente que eles não acham certo colar, mesmo assim ainda recorre a esta ferramenta,
procuramos saber de quem é a culpa. Nota‐se que eles sabem que a culpa partem muitas vezes
deles mesmos, por não estudar o suficiente, não prestar atenção às aulas, entre outros motivos,
como podemos observar na figura abaixo:

Fonte – Do Autor.

De posse destas informações colhidas e analisadas, temos alguns fatores que contribuem para
que eles realizem o ato de colar, e com base das mesmas, possibilitar um planejamento e
elaboração de metodologias, para ensinar e avaliar na disciplina de Geografia, para que os alunos
não mais recorram à cola.
Em primeiro momento, temos que planejar como deveria ser as aulas de Geografia em sala de
aula, o professor tem que ser um eterno inventor, criar métodos para facilitar o ensino e
aprendizagem, que possibilite levar em considerações o conhecimento de mundo dos alunos, e
fazer uma conexão com os conteúdos dos livros didáticos, assim contribuí para um melhor
aproveitamento, tanto na participação e construção do conhecimento, tendo em vista que o
professor tem que avaliar tudo o que é produzido em sala conforme afirma Novaski (2008, p.14)
“O professor deve levar sua sala de aula também como um encontro de gente com gente”. Nesse
sentido, o professor tem que perceber o que foi vivido pelo aluno, o que foi construído em suas
discussões em sala de aula porque nela se constrói e aprimora conhecimento. Onde cada um tem
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suas diferenças e semelhanças, conforme elucida Tavares (2008, p.53): “Reconhecidos nas
diferenças, educador e educando relacionavam‐se cada um constrói a alteridade do parceiro‐
diferente”, assim sendo, o autor afirma que por mais que professor e alunos sejam de realidades
diferentes eles se relacionam e tem como construir um belíssimo processo de ensino e
aprendizagem, que a sala de aula é um lugar de construção de conhecimento através de trocas
de experiências. O professor de Geografia tem que buscar exemplos que demonstre o conteúdo
estudado nos livros dentro da realidade dos educando porque desta maneira fica mais fácil de
perceber‐se como agente modificador e atuante na sociedade. Porque a sala de aula não pode
desvincular‐se da realidade social, no momento em que o professor desvincula sala se aula e
meio social, distancia os alunos da realidade e afasta a Geografia da realidade do educando,
tornando‐a menos interessante e acaba caindo em uma armadilha comum ao dia‐a‐dia do
professor, Marcelino
As possíveis armadilhas são aqui colocados a partir da constatação que o espaço
da sala de aula deve ser considerado como privilegiado, mas não desvinculado
da sociedade, como se fosse autônomo e imune ás influências do meio” à sala de
aula não pode distanciar da realidade dos alunos, pois um complementa o outro,
assim existirá um distanciamento da realidade escolar e o espaço social, e isso
vai prejudicar o processo de ensino e aprendizagem do educando. (MARCELINO,
2008, p.66)

Por meio desta pesquisa podemos planejar o que e como o professor de Geografia, pode fazer
para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para os alunos, com objetivo de chamar a atenção
dos alunos para os conteúdos escolares tornando‐os mais instigante de estudar, transformar a
sala de aula em um cenário de participação e trocas de informações de vivência, para um melhor
aproveitamento. Criar métodos para facilitar o ensino e aprendizagem é de fundamental
importância, por meio destes métodos os alunos podem ter uma maior participação e elaboração
de seu próprio conhecimento.
GEOGRAFIA EM SALA DE AULA E O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Na mesma pesquisa foi perguntado como os alunos gostariam que as aulas de Geografia fossem
e os mesmos, indicaram várias sugestões, círculos de debates, discussões de temas polêmicos,
trabalhos para apresentação, construção de maquetes, aulas de campo e feiras de Geografia.
Com base nas informações coletadas, os professores de Geografia tem que fazer um
planejamento de como as aulas deveriam ser, e em primeiro lugar reunir a turma e fazer
perguntas de sondagem para saber como eles querem estudar Geografia, certamente os alunos
iram sugerir vários métodos que podem ser aplicados em nosso dia‐a‐dia, fazendo assim uma
parceria aluno e professor para a construção do conhecimento geográfico.
E COMO AVALIAR?
O professor pode fazer uma avaliação continuada em que todos os dias os alunos serão
avaliados, de acordo com seus comentários e participação em sala, fazer perguntas bem
elaboradas, que proporcione o aluno a pensar e refletir no que vai responder, e escrever o que
realmente entendeu sobre determinado conteúdo, a prova hoje em dia tem um papel bem
definido conforme Hoffmann (1993, p.26) “As notas e as provas funcionam como redes de
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segurança um termo do controle exercidos pelos professores sobre seus alunos, das escolas e
dos pais sobre os professores, do sistema sobre suas escolas”. A prova não tem o papel de avaliar
para identificar o erro no processo e retornar ao conteúdo que não foi aprendido, e sim é uma
forma em que se assegura que esta sendo ensinado e aprendido conforme mostra as notas,
porém este sistema é bem vago Hoffmann
“A verdade é que tal sistema é classificatório e tremendamente vago não aponta
as falhas do processo. Não aponta as reais dificuldades dos alunos e dos
professores. Não sugere qualquer encaminhamento porque discrimina e
seleciona antes de mais nada. Apenas reforça a manutenção de uma escola para
poucos”. (HOFFMANN, 1993, p.26)

As provas tem perdido sua principal função que é o, de avaliar, identificar e fazer uma retomada
dos conteúdos não assimilados pelos educando, ela vem muitas vezes para selecionar. Os
profissionais tem que ver a prova como uma solução para retomada de conteúdos, descobrir as
falhas do processo logo depois de solucionadas darem continuidade nos novos conteúdos, para
não deixar lacunas no aprendizado dos educandos, pois o sucesso da escola esta pautado no
desenvolvimento do educando quanto ser social e cidadão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota‐se que os alunos ao fazerem uma atividade avaliativa, eles sofrem influência de vários
fatores, como insegurança, nervosismo, ansiedade, e principalmente por que eles não estudam o
suficiente, então na hora de realizar uma atividade avaliativa acaba por recorre à cola, que
prejudica seu aprendizado. Na maioria das vezes os alunos estudam simplesmente para passar de
ano, pratica o ato de colar para tirar uma nota para passar de ano, e com isso dificulta para o
professor diagnosticar quais os conteúdos que os alunos não aprenderam e assim o educando
deixa de aprender algo que servirá para seu futuro, deixando‐os cheios de dúvidas e receios
quanto a Geografia, e as demais disciplinas estudadas em sala de aula. Vale ressaltar que esta
pesquisa ainda encontra‐se em andamento, na qual buscaremos mais informações para sobre
esta temática a fim de oferecer para professores e profissionais da educação metodologias para
avaliar os alunos, tanto na Geografia como nas demais ciências estudadas nas escolas.
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RESUMO
A cultura tecnológica somente será alcançada por meio
da educação, sendo este o caminho que países
tecnologicamente avançados seguiram. Partindo deste
princípio, o presente trabalho teve como finalidade
analisar Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e
Inovação da educação superior e suas influências sobre
o desenvolvimento tecnológico nas regiões norte e
nordeste do Brasil. Para tanto, recorreu‐se aos
indicadores publicados pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Educação

Cultura (MEC). Nesta perspectiva, a formação de
recursos humanos exerce papel fundamental, pois a
capacidade intelectual se torna tanto o principal insumo
quanto o principal produto da nova economia baseada
no conhecimento.

PALAVRAS‐CHAVE: educação, ciência e tecnologia, inovação, indicadores.

INDICATORS ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION (STI) UNDER PERSPECTIVE OF
EDUCATION IN THE NORTH AND NORTHEAST OF BRAZIL
ABSTRACT
The technological culture will only be achieved through
education, which is the way that technologically
advanced countries followed. With this assumption, the
present study aimed to analyze National Indicators for
Science, Technology and Innovation of higher education
and its influence on technology development in the
northern and northeastern Brazil. To this end, we

resorted to indicators published by the Ministry of
Science, Technology and Innovation (MCTI) and Ministry
of Culture Education (MEC). In this perspective, the
training of human resources plays a key role because
intellectual disability is both the main input as the main
product of the new knowledge‐based economy.

KEY‐WORDS: education, science and technology, innovation, indicators.
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INDICADORES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) SOB PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO NO NORTE E NORDESTE DO BRASIL
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de inovação tecnológica depende principalmente da formação de
recursos humanos cada vez mais direcionados e para que haja este incremento faz‐se necessário
investimento do governo nas instituições de ensino, contribuindo assim, para a formação de
profissionais que atendam à necessidade para o desenvolvimento do país. Deste modo, para que
o Brasil se insira nos novos padrões de desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação torna‐
se indispensável investimento em processos que propiciem o estabelecimento de um novo ciclo
de expansão.
Tal necessidade encontra‐se intrinsecamente relacionada às exigências da economia
atual, haja vista, que as inovações tecnológicas, organizacionais e gerenciais têm produzido
mudança no perfil do trabalhador ao transformar os processos de trabalho de linear,
segmentado, padronizado e repetitivo para um formato definido muito mais pela integração e
inovação (Machado, 1995).
A partir da década de 1970, a reestruturação produtiva configura o novo padrão de
acumulação e ganha destaque, neste processo, a subsunção real do trabalho intelectual no
capital. Isto significa dizer que o alvo da expropriação do trabalhador não está mais na sua
destreza e habilidade manual e sim no seu poder de inovar (OLIVEIRA, 2009).
Desta forma, atualmente, além da formação intelectual espera‐se das universidades
uma formação com perfil inovador capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico e
social do país. Pode‐se relacionar este fenômeno à demanda de mercado provocado pela
globalização que gerou abertura da economia por meio do intercâmbio, suscitando à necessidade
de reestruturação da política para o setor industrial do país.
Segundo Guimarães (2008), a política industrial adquiriu nova postura sob a
denominação de política de competitividade, dentro da qual se enquadra a Política de Ciência,
Tecnologia e Inovação (PCTI), a qual faz referência dentre seus elementos fundamentais, “à busca
para ampliação da capacidade nacional de gerar e utilizar conhecimento de modo a contribuir
para o avanço sustentado da competitividade do aparato produtivo” (GUIMARÃES, 2008).
Neste cenário, a inovação ocupa lugar central na economia baseada no conhecimento,
onde se busca a competitividade econômica a partir da inovação evidenciando‐se a necessidade
de uma política voltada à formação de profissionais de alta qualificação, não apenas como forma
de reposição dos profissionais, mas também para ampliação do número destes.
De acordo com Grynszpan (1999), a formação de profissionais de alta qualificação pode
ser considerada a principal contribuição das universidades para o desenvolvimento do país, pois
apenas com a qualificação necessária estes profissionais terão condições de envolverem‐se nos
projetos e pesquisa de desenvolvimento tecnológico quando ainda estiverem na universidade e
também, quando estiverem trabalhando em uma indústria competitiva em que a inovação é uma
área estratégica. Ressaltamos que para chegarmos a este nível de formação de profissionais, é
necessário que haja uma reestruturação nas universidades elevando‐as a categoria de centros de
excelência de formação intelectual.
Demo (2011) define que,
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a universidade institucionalmente em torno de dois desafios mais básicos. De um lado,
produzir conhecimento próprio. De outro, formar alunos, produzindo assim,
conhecimento. Ambos os desafios são de igual importância e requerem a universidades
de pesquisa, na qual a tarefa decisiva é obra de pesquisa/educadores.

Segundo Torkomian (2009), engajadas dentro das estratégias governamentais
relacionadas à política científica e tecnológica do país, as universidades apresentaram nos
últimos anos substancial amadurecimento no desempenho de suas atividades direcionadas ao
desenvolvimento econômico. Tal amadurecimento é evidenciado pela criação de estruturas
internas às universidades com objetivo de facilitar o transbordamento do conhecimento
científico para o meio empresarial, mediante o desenvolvimento de pesquisas conjuntas entre
universidades e empresas, a geração de spinoffs acadêmicos e o licenciamento de patentes
depositadas pelas universidades (TORKOMIAN, 2009).
Diante de tal contexto direcionado ao desenvolvimento tecnológico, esta pesquisa teve
como objetivo analisar os Indicadores de Recursos Humanos no Brasil nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil, disponibilizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTI) e Ministério
de Educação e Cultura (MEC), relacionado à área de ciência e tecnologia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os Indicadores aqui apresentados foram analisados a partir de dados elaborados e mantidos
pela Coordenação‐Geral de Indicadores vinculados à Assessoria de Acompanhamento e Avaliação da
Secretaria‐Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério de
Educação e Cultura (MEC). Foram realizadas análises dos Indicadores de da área de Recursos
Humanos ao longo de dez anos, apontando causas de avanços e campos que ainda precisam de
incentivos para o processo de desenvolvimento cientifico e tecnológico do Brasil.
Estes Indicadores foram elaborados por meio de dados consolidados pelos Ministérios
supracitados com o intuito de auxiliar no planejamento e redirecionamento de caminhos para o
desenvolvimento do país, disponibilizados para a comunidade científica, aos formuladores de
políticas, aos legisladores, à imprensa, aos alunos e à sociedade em geral. Vale ressaltar que as
análises realizadas dos indicadores foram fundamentadas em aportes teóricos por meio de pesquisa
bibliográfica.
A consolidação dos dados é aperfeiçoada periodicamente pelo MCTI, envolvendo não
apenas a representação das transformações no domínio da ciência, tecnologia e inovação, mas
também, o acompanhamento e o desenvolvimento dos padrões metodológicos internacionais de
elaboração e das novas tecnologias de medição e aferição, ao adotar uma metodologia para
elaboração dos indicadores que segue as recomendações dos Manuais da chamada "Família Frascati”
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
É importante destacar que, segundo o MCTI esses documentos são adotados pela maioria
dos países do mundo, formando um conjunto que inclui manuais específicos para a área de P&D
(Manual Frascati), Inovação (Manual de Oslo), Balanço de Pagamentos Tecnológico (Manual TBP),
Recursos Humanos (Manual de Canberra) e, ainda, o Manual de Patentes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Partindo da premissa que países que investem em inovação devem levar em
consideração a necessidade de uma política voltada à formação de pessoal qualificado, não
apenas como forma de reposição dos profissionais, mas também para ampliação destes. Nesta
perspectiva analisaremos os indicadores na área de formação de profissionais por regiões do
Brasil, em especial Norte e Nordeste.
Iniciamos a análise apresentado dados referentes ao número de anos que a população
dos países dedica‐se aos estudos. De acordo com dados da Figura 01, a população brasileira com
idades de 10 anos ou mais atingiu em 2009 a média de 7,1 anos de estudo. Nesse período,
observamos que a média de anos de estudo da população ampliou 2,3 anos, partindo de 4,8 para
7,1. Com isso, a taxa média brasileira atingiu 7,4 anos, apresentando como extremos as regiões
Sudeste e Nordeste. Desse modo, apenas a primeira região se aproximou da escolarização
mínima obrigatória de 9 (nove) anos de estudos, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (lei nº 9394/96 ‐ LDB).
Segundo os dados, as regiões Norte e Nordeste estão abaixo da média nacional, mesmo
apresentando evolução até 2009. A região Norte apresenta média de 6,6 anos e a região do
Nordeste de 6,0 anos, assim percebe‐se que apesar do avanço nos últimos anos, ainda é
necessário esforços para elevação desta média. É importante enfatizar que políticas públicas por
meio de programas e até incentivos financeiros têm estimulado o desenvolvimento de maneira
mais equilibrada regionalmente, apoiando investimentos estratégicos que valorizam
potencialidades das regiões menos desenvolvidas do país (BRASIL, 2014).
Figura 01: Brasil ‐ Média de anos de estudo da População em Idade Ativa ‐ PIA

Fonte: IBGE.
Elaboração: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2014.

Comparando o mesmo período a média chinesa saltou de 3.7 para 7.5 (ver Tabela 01),
enquanto na África do Sul o índice subiu de 4,8 para 8,5 anos. A população da Rússia é a que
frequenta o sistema de ensino por mais tempo, atingindo a média de 9,8 anos. A população da
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Índia apresenta média 4,4 anos, abaixo da média da África do Sul e da Rússia há trinta anos atrás.
Ressaltamos que segundo o Relatório PNUD (2011) a média de anos de escolaridade nas atuais
potências globais é de 12,4 anos nos Estados Unidos; 11,6 anos no Japão; 12,2 anos na
Alemanha e 10,6 anos na França.
Tabela 01: Anos de Escolaridade – adultos
1980

1990

2000

2011

Brasil

2.6

3.8

5.6

7.2

Rússia

7.2

8.5

9.6

9.8

Índia

1.9

3.0

3.6

4.4

China

3.7

4.9

6.6

7.5

África do Sul

4.8

6.5

8.2

8.5

Fonte: PNUD – Relatório de Desenvolvimento Humano, 2011.

Observando os dados da figura 02 percebe‐se que houve política de incentivos para a
formação acadêmica no Brasil, os dados revelam ascensão em relação ao número de concluintes
no ensino superior, entre 2000 e 2012. A região norte cresceu de 12.145 (2000) para 51.382
(2012) apresentando taxa de evolução média de 421%. A região nordeste cresceu de 46.860
(2000) para 148.800 (2012) apresentando taxa de evolução média de 317%. A região Nordeste
estando à frente em termos percentuais de crescimento das regiões sul, centro‐oeste e norte.
Destacamos que a região norte apresenta os menores índices de concluintes no ensino superior
do Brasil.
Cenário este que indica um direcionamento para ampliação do contingente de Recursos
Humanos qualificados, porém este número de concluintes precisa ser direcionado para formação
de pesquisadores nas especialidades voltadas à sustentação do processo de inovação, isto é, em
atividades científicas fundamentais para o desenvolvimento de novas tecnologias.
Figura 2: Brasil ‐ Concluintes no ensino superior por região, 2000‐2012

Fonte: INEP.
Elaboração: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2014
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Além do aumento do número de graduados, é necessário também, incentivar a pós‐
graduação. Os indicadores sobre a formação de Recursos Humanos qualificados em pós‐
graduação no Brasil revelam um quadro crescente em número de mestres e doutores, em várias
áreas do conhecimento; conseqüentemente um acréscimo no número de pesquisadores.
A ampliação na oferta da pós‐graduação pode ser atribuída à efetivação do tripé
Pesquisa, Extensão e Ensino que possibilita a evolução positiva de diversos indicadores, entre
eles o número de publicações e as próprias exigências de titulação e qualificação do corpo
docente adotada pelas universidades. É importante citar a atuação decisiva de três grandes
agências federais no Brasil: o Programa Nacional de Pós‐Graduação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que contribuíram para a alavancada do número da
pesquisa no país.
Segundo Azevedo (2000), ostra que, do período colonial aos nossos dias, têm ocorrido
mudanças significativas entre o espaço público e o espaço privado. Segundo ele, a partir do golpe
de 1964 os governos militares ampliaram de forma significativa o ensino superior no país,
principalmente pela expansão das universidades federais e por uma extensa gama de incentivos
à iniciativa privada. Por outro lado, o processo de democratização aumentou significativamente o
controle administrativo e financeiro das universidades federais por parte da União, o que
dificultou um crescimento maior dos seus cursos. O panorama atual é de larga hegemonia do
setor privado no que concerne aos cursos de graduação, embora não se possa subestimar o
importante setor de pós‐graduação stricto sensu, compreendendo 58 mil alunos, na sua
esmagadora maioria lotados em instituições públicas e financiados por agências estatais.
Tabela 2‐ Brasil: Estimativa dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento das instituições federais de
ensino superior, 2000‐2011 (milhões R$)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.523,3
6
34,59

1.590,3
9
35,16

1.861,3
9
58,67

2.159,2
6
69,16

2.542,9
1
83,40

2.616,1
5
89,62

3.319,5
0
116,44

4.391,8
7
206,36

5.033,1
5
226,04

5.050,6
6
215,01

6.069,8
5
294,31

7.130,9
2
328,40

279,72

287,11

348,68

388,03

464,67

389,82

518,26

839,69

Sudeste

725,55

765,30

867,81

Sul

315,25

327,63

392,56

1.049,4
3
425,55

1.224,7
7
504,89

1.315,3
3
517,43

1.646,3
3
661,96

2.006,6
1
794,51

1.006,9
9
2.219,0
5
901,59

1.025,2
6
2.259,4
2
947,42

Centro‐
Oeste

168,25

175,19

193,67

227,09

265,18

303,94

376,51

544,69

679,48

603,55

1.270,7
2
2.568,4
9
1.182,3
1
754,02

1.439,8
2
3.142,3
1
1.419,3
5
801,05

Brasil
Norte
Nordeste

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2014. Elaboração própria.

Analisando as regiões Norte e Nordeste, em relação aos dispêndios das instituições com
cursos de pós‐graduação stricto sensu reconhecidos pela Capes/MEC com aproximação dos
dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento das instituições federais de ensino superior entre
2000 a 2011, observamos aumento considerável. Porém há disparidade, observando os
dispêndios entre as regiões brasileiras, principalmente, quando comparamos os extremos 328,4
(norte) e 3.142,31 (sudeste) no ano de 2011.
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O Plano de Estratégia Nacional vem proporcionado ações voltadas a reforçar a Pós‐
Graduação e a infraestrutura de pesquisas nas regiões Norte, Nordeste e Centro‐Oeste, sem
comprometer os níveis de alcançados pelas regiões Sudeste e Sul, somadas por sua vez, as ações
estaduais e articuladas em estratégias regionais de CT&I, as quais permitirão otimizar recursos
financeiros e humanos a favor da superação das assimetrias regionais (Brasil, 2011)
CONCLUSÃO
Os Indicadores Tecnológicos ora apresentados indicam elevação no número de
formação acadêmica no Brasil, porém ainda há uma lacuna no preenchimento de profissionais
com competências para o setor de inovação, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O
desenvolvimento de inovação tecnológica depende da formação de recursos humanos cada vez
mais direcionados, e para que haja este incremento faz‐se necessário investimento do governo e
das empresas em educação.
Podemos apontar várias razões para que haja altos investimentos para formação de
pessoal qualificado, como a questão da estratégia de crescimento da economia competitiva do
mercado inovador e tecnológico e o fortalecimento da pesquisa básica e da infraestrutura, assim
como, sua integração as demandas tecnológicas do setor produtivo. Considerando que o
desenvolvimento de novas tecnologias está diretamente relacionado ao fortalecimento da
produção científica dos países, o que requer política de incentivo a formação de recursos
humanos. Por essa razão, os países mais inovadores e competitivos são também aqueles onde é
maior o investimento em educação e, consequentemente, maior o avanço do conhecimento
científico.
É importante ressaltar que o Brasil ainda convive com vários problemas, apesar dos
avanços na criação e interiorização de universidades federais, da distribuição dos programas de
pós‐graduação no Brasil e dos recursos humanos por eles formados, ainda os avanços são muito
concentrados em algumas regiões, a exemplo: região sudeste; ocasionando grande defasagem
em outras, a exemplo: norte e nordeste.
Por fim, indicamos que à inovação e o desenvolvimento tecnológico do país está
relacionada à existência de uma educação de base, a qual atenda a maioria da população, ao
contrário, qualquer política tecnológica não será eficaz, pois para que sejamos um país inovador,
é pré‐requisito que o país tenha um sistema educacional eficiente que desperte nos alunos o
gosto pela ciência. Esta condição é considerada fundamental para que mais pessoas escolham a
carreira científica e possam levar adiante mais pesquisas de novas tecnologias e inovações.
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RESUMO
O conhecimento é condição de sobrevivência da espécie
humana. Especificamente sobre a Biologia, proporciona
uma saudável relação com o meio ambiente, possibilita
evitar e curar doenças, fabricar medicamentos,
promover o melhoramento genético e desenvolver
áreas como a medicina. Sobre as células em particular, o
conhecimento é fundamental para se entender os seres
vivos, suas funções e complexidade. Para isso, porém,
são necessárias práticas diversificadas no processo de
ensino e aprendizagem, que tornem o aluno o
protagonista da construção desses conhecimentos. O
teatro é uma das opções. É o que foi constatado junto a

alunos de 1º Ano do Curso Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, câmpus
Colorado do Oeste, que encenaram a peça "Teatro da
Célula", por meio da qual se trabalhou os
compartimentos celulares. Dados de pesquisa realizada
com esses alunos revelam que a dramatização contribui
para a aprendizagem e por isso, eles defendem que
professores de outras disciplinas se utilizem do teatro
para tornar suas aulas mais interessantes e facilitar a
compreensão dos conteúdos.

PALAVRAS‐CHAVE: conhecimento, Biologia, célula, lúdico, teatro.

THEATRE IN CONTRIBUTING TO THE BIOLOGY LEARNING AND MUST BE USED IN OTHER
SUBJECTS
ABSTRACT
Knowledge is a condition of survival of the
human species. Specifically on Biology, provides a
healthy relationship with the environment, prevent and
cure diseases possible, manufacture medicinal products,
promote the breeding and developing areas such as
medicine. On cells in particular, knowledge is key to
understanding living beings, their functions and
complexity. This, however, diversified practices in the
teaching and learning process, to make the student the
protagonist of the construction of these skills are
necessary. The theater is an of the options. This is what

was found with students of 1st Year of Technical Course
in Integrated Farming the Middle School, the Federal
Institute of Education, Science and Technology of
Rondônia, campus Colorado do Oeste, who staged the
play "Theatre of the Cell" by it worked the cellular
compartments. Research data held with these students
reveal that drama contributes to learning and hence
they argue that teachers of other subjects are used
theater to make their lessons more interesting and
easier understanding of the content.

KEY‐WORDS: knowledge, biology, cell, playful, theater.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

TEATRO EM BIOLOGIA CONTRIBUI PARA A APRENDIZAGEM E DEVE SER UTILIZADO EM OUTRAS
DISCIPLINAS
1. INTRODUÇÃO

Conhecer é a condição de sobrevivência do ser humano e da espécie (Gadotti, 2005) e o
conhecimento, conforme o autor, serve para conhecer o mundo, a nós mesmos e todas as nossas
circunstâncias; para adquirirmos habilidades e competências do mundo do trabalho; para tomar
parte nas decisões da vida em geral, social, política, econômica; para compreender o passado e
projetar o futuro; para comunicar o que conhecemos; para conhecer melhor o que já
conhecemos; e para continuar aprendendo.
Em relação à Biologia, os conhecimentos sobre esta ciência promovem uma melhoria na
qualidade de vida (Sobrinho, 2009), porque proporcionam informações que nos levam a uma
saudável relação com o meio ambiente, a evitar e a curar doenças, a fabricar medicamentos, a
promover o melhoramento genético de plantas e animais e a desenvolver outras áreas, como a
medicina (Casagrande, 2006). Os conhecimentos sobre esta ciência, portanto, possibilitam ao
indivíduo tomar decisões de interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de
responsabilidade e respeito que leve em conta o papel do homem na biosfera (KRASILCHIK,
2008).
Especificamente sobre as células, os conhecimentos sobre elas são fundamentais para se
entender os seres vivos, as suas funções e complexidade. Na medida em que os microscópios
foram aperfeiçoados, em meados do século XVII, as células foram vistas, em princípio, com a
devida particularidade, como um atomismo biológico, ou seja, o que é a unidade básica de um
organismo, já que o átomo seria a unidade básica da matéria (Ferreira e Nogueira, 2010). Com o
advento da teoria celular, em meados do século XIX, a célula assumiu a condição de unidade
morfológica e funcional dos organismos biológicos, justamente porque ela é a unidade de todo o
ser vivo e o ponto de partida de todo o corpo organizado (SLONGO e DELIZOICOV, 2003).
Dos alunos de ensino médio, espera‐se que ao concluí‐lo, além de compreenderem os
conceitos básicos da disciplina de Biologia, especialmente sobre as células, sejam capazes de
pensar independentemente, adquirir e avaliar informações, aplicando seus conhecimentos na
vida diária (Krasilchik, 2008). Porém, para que isso efetivamente se concretize, exige‐se na
atualidade práticas diversificadas no processo de ensino e aprendizagem, que tornem o aluno o
protagonista da construção desses conhecimentos.
Dentre essas práticas diversificadas, as atividades lúdicas ganham destaque, porque são
eficientes instrumentos envolventes e estimulantes, promotores de aquisição/reforço de
conceitos e de situações desafiantes, que exigem criatividade, estratégia e aquisição/utilização
de conhecimento para alcançar um objetivo lúdico, como ganhar o jogo, cumprir tarefas,
construir alguma coisa, resolver um mistério entre outros (GUIDETTI et al., 2007; MORIN, 2005;
TOSCANI et al., 2007) apud (ROSSETO, 2010).
Uma das opções para se trabalhar o lúdico durante o ensino sobre as células é o teatro,
porque ele exige a presença da pessoa de forma completa: o corpo, a fala, o raciocínio e a
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emoção; e tem como fundamento a experiência de vida: ideias, conhecimentos e sentimentos (os
aspectos cognitivos e subjetivos) (Neves, 2006). Além disso, a apresentação teatral na escola
possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos e promove socialização, aumento da
criatividade e memorização, dentre outros fatores positivos na construção do conhecimento
(FREITAS, 2008).
Buscando‐se contribuir para o aprendizado sobre uma célula genérica, especificamente
sobre os compartimentos celulares (núcleo, sistema de endomembranas, mitocôndrias,
cloroplastos, ribossomos, peroxissomos e etc.), realizou‐se com alunos do 1º Ano, turma E, do
Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), câmpus Colorado do Oeste, o "Teatro da Célula", que
ainda permitiu avaliar a postura de cada educando, de modo individual e coletivo.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do trabalho, foi elaborado um roteiro com os personagens (os
compartimentos celulares) e sugestões de falas, garantindo‐se que todos os alunos da
supracitada turma participassem da dramatização. Os personagens que seriam interpretados
foram definidos por sorteio. A confecção de cenário e caracterização das personagens, bem
como ensaios e direção da peça, enfim tudo o que dissesse respeito à realização do evento, ficou
a cargo dos alunos, como requisito para avaliação parcial do bimestre dos mesmos.
A peça foi apresentada no palco do Centro de Eventos do IFRO. No chão do palco, uma
célula foi esquematizada. Os personagens ‐ partes da célula ‐, entraram em cena explicando o
papel que exercem individualmente e coletivamente nesta unidade morfofisiológica dos seres
vivos. Aos poucos, foram tomando os lugares que lhes cabia no desenho esquemático e, ao final,
ressaltaram que juntos formavam a unidade fundamental da vida (Figura 1)

Figura 1 ‐ Alunos do 1º E do IFRO encenando o "Teatro da Célula"
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A peça foi planejada para colocar o aluno na centralidade do processo de ensino e
aprendizagem, como construtor e protagonista do conhecimento, sendo oportunizado a eles,
inclusive, o direito de se avaliarem, atribuindo‐se a nota que consideravam justa e adequada ao
trabalho realizado coletivamente. Apenas o desempenho individual foi avaliado pelo professor.
Após a apresentação da peça e avaliação do desempenho coletivo, foi averiguada a
satisfação dos alunos com a atividade e a sua contribuição para a aprendizagem do conteúdo em
questão. A coleta de dados se deu por meio de questionário com questões fechadas.
Instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas pré‐
elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da
pesquisa (Moresi, 2003), o questionário foi adotado porque, segundo Gil (2002), trata‐se de uma
(...) técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões
apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.
Aplicado com o auxílio de estagiárias do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do
IFRO, câmpus Colorado do Oeste, como parte das atividades de Estágio Supervisionado (Ensino
de Biologia para o Ensino Médio), o questionário foi respondido por 30 dos 31 alunos da turma,
que participaram da encenação.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos foram unânimes em dizer que gostaram do teatro (Figura 2). Indagados sobre a
contribuição deste para a aprendizagem sobre os compartimentos celulares, 80% assinalaram
que foi ótima. Vinte por cento apontou ser boa. Ótima e boa, portanto, somaram 100% dos
entrevistados (Figura 3), que também foram unânimes em declarar que professores de outras
disciplinas deveriam se utilizar do teatro para tornar suas aulas mais interessantes e facilitar a
compreensão dos conteúdos (Figura 4).

Figura 2 ‐ Resultado da avaliação sobre a satisfação dos alunos em relação à atividade lúdica
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Figura 3 ‐ Análise comparativa das alternativas assinaladas nos questionários

Figura 4 ‐ Resultado da opinião dos alunos sobre a adoção da dramatização em outras disciplinas
Pode‐se perguntar: por que é importante o aluno gostar de realizar uma atividade lúdica,
como a dramatização? A resposta pode ser óbvia, mas é interessante salientá‐la. Porque motiva a
construção do conhecimento e a motivação é um fator determinante no processo de ensino e
aprendizagem. Delval (1998) apud Zimmermann (2005) compara a necessidade da sua presença
em sala de aula à situação de se colocar um pouco de açúcar no remédio das crianças para elas
gostarem de tomá‐lo.
Assim, somente quando as aulas forem mais criativas, mais emocionantes e despertarem
mais interesse dos alunos, a escola vai começar a se tornar um local onde eles terão prazer e
vontade de ir. Com isso, o ensino e a aprendizagem ficarão muito mais fáceis e deixarão de ser
algo obrigatório, passando a ser agradável, vantajoso e interessante (ZIMMERMANN, 2005).
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Como todos foram unânimes em dizer que gostaram do "Teatro da Célula", é natural que
os alunos considerassem que a dramatização contribuiu de maneira ótima e boa com o
aprendizado do conteúdo compartimentos celulares. Isso porque, conforme Arcoverde (2008), o
teatro também é instrução, além de prazer, alegria, algo essencialmente agradável. "Que o teatro
tem a função de divertir instruindo é uma verdade que ninguém pode contestar, pois seria negar‐
lhe a própria história" (REVERBEL, 1989) apud (ARCOVERDE, 2008).
Por tudo isso, é claro que os alunos vão querer que professores de outras disciplinas se
utilizem de atividades lúdicas como o teatro para tornar suas aulas mais interessantes e estimular
a compreensão dos conteúdos. Afinal, o lúdico pode ser utilizado como promotor da
aprendizagem nas práticas escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento
científico (Knechtel e Brancalhão, 2009). Neste sentido, ele se constitui em um importante
recurso para o professor desenvolver a habilidade de resolução de problemas, favorecer a
apropriação de conceitos, e a atender as características da adolescência (CAMPOS, 2008) apud
(KNECHTEL e BRANCALHÃO, 2009).
4. CONCLUSÃO
A aprendizagem é inerente ao ser humano. Ela faz parte da sua vida, do berço ao túmulo,
por isso, não existe aprendizagem consolidada, já que há sempre algo novo a aprender ao longo
da nossa existência. Mas por ser um processo natural, não quer dizer que seja um simples
processo mecânico. É algo carregado de significado, resultante da capacidade que temos de
estabelecer relações entre o sabemos e o que estamos aprendendo. Isso possibilita a produção
de novos conhecimentos para a busca de soluções aos problemas do cotidiano.
Mas como privilegiar a aprendizagem significativa, a que o aluno realmente deve se
apropriar, e não simplesmente memorizar para uma prova? Esta pergunta não tem uma reposta
conclusiva e sim inúmeras teorias de pesquisadores da área da educação e seus profissionais.
Estes, portanto, já apontam alguns caminhos bem sucedidos que devem ser trilhados por todo
profissional comprometido com a educação.
Sabe‐se, por exemplo, que para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que o
sujeito aprenda pela própria experiência e no convívio com o outro. Em outras palavras: que ele
participe ativamente deste processo, envolva‐se com ele, o vivencie. Mas não existe
envolvimento sem motivação. Motivar o aluno, significa suscitar nele, o desejo de aprender. É
preciso então, que o professor não só tenha claro o que fazer e por que fazer, mas como fazer.
Na definição da metodologia a ser utilizada pode estar a chave da motivação. Neste
sentido, o lúdico vem ocupando lugar privilegiado. Por meio dele, o professor pode colocar o
aluno na centralidade do processo de aprendizagem. Um bom exemplo do uso da ludicidade
como ferramenta pedagógica, é o teatro.
Na encenações ou dramatizações, é possível que os alunos aprendam determinado
conteúdo, produzindo eles próprios o roteiro, figurino, a definição de personagens, as
apresentações, etc.., isto é, comandem o processo de aprendizagem lado a lado com o professor,
que fica mediando este trabalho e conduzindo o processo de ensino a fim de atingir seus
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objetivos educacionais. Mas o teatro vai muito além disso. Possibilita o trabalho em grupo,
facilita a comunicação e permite que os alunos se apropriem do conteúdo de maneira leve, sem o
peso do empirismo do docente tradicional no centro de uma aula.
A experiência teatral com alunos de primeiro ano do curso de Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, do IFRO‐Colorado do Oeste, demonstrou que quando se trabalha um
conteúdo com o lúdico, os resultados podem até não ser mensuráveis em um primeiro momento
em termos quantitativos de aprendizado, mas são muito positivos e estimulantes, porque as
atividades não são desenvolvidas com o propósito de simplesmente se desincumbir de uma
obrigação. Muito pelo contrário, são realizadas com gosto, com prazer. E o que fazemos com
satisfação, fazemos melhor.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo abordar a relação
entre educação e trabalho a partir das perspectivas dos
estudantes ingressantes nos cursos técnicos integrados
ao Ensino Médio, em 2014, no Instituto Federal de Goiás
‐ Câmpus Itumbiara (IFG). Foram pesquisados
estudantes, com idade acima de 14 anos, matriculados
nos cursos técnicos integrados integrais em Química e
Eletrotécnica. Como metodologia de pesquisa, foram
aplicados questionários, em sala de aula, com o intuito
de delinear o perfil dos discentes e suas impressões

sobre a instituição, o curso escolhido, o mercado de
trabalho e o futuro profissional. Observa‐se que a
formação técnica e profissional direcionou as escolhas
dos estudantes em estudar no IFG, mas a qualidade de
ensino oferecida é fator preponderante. Percebe‐se,
com a realização desta pesquisa que os estudantes
avaliam a escola como um espaço, em busca de se
adequar, para o desenvolvimento de uma educação com
qualidade, visando, além do aprendizado, a posterior
inserção dos cidadãos no mercado de trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação profissional, formação técnica, trabalho.

TECHNICAL TRAINING OF INTEGRATED INCLUSION IN THE WORLD OF WORK
This research aimed to address the relationship between
education and work from the perspectives of students
entering high school in the integrated technical courses,
in 2014, at the Federal Institute of Goiás ‐ Câmpus
Itumbiara (IFG). Students were surveyed over the age of
14 years enrolled in whole integrated technical courses
in Chemistry and Electrical Engineering. As a research
methodology, questionnaires were administered in the
classroom, in order to outline the profile of the students

and their impressions about the institution, the chosen
course, the labor market and the professional future. It
is noticed that the technical and vocational training
directed choices of students studying in the IFG, but the
quality of education offered is major factor. One can
see, with this research that students evaluate the school
as a space, seeking to adapt to the development of
quality education, aiming beyond learning, the
subsequent integration of citizens into the labor market.

KEY‐WORDS: Professional education, technical training, work.
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DA FORMAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA A INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO
INTRODUÇÃO
A educação escolar é fundamental para a formação dos indivíduos e deve estar ligada ao
mundo do trabalho e à prática social como afirma a legislação educacional brasileira vigente
(BRASIL, 1996). Entre as modalidades de educação, a educação profissional tem ganhado espaço
na sociedade ao se envolver na preparação do indivíduo para atuar na vida produtiva no contexto
da globalização, marcado pelo desenvolvimento técnico e científico e pela exigência de maior
qualificação da mão‐de‐obra. Assim,
As mudanças globais que estão ocorrendo no sistema produtivo, responsáveis por
profundas alterações no mundo do trabalho – apesar das diferenças existentes entre
empresas, setores e países – têm imposto novos requerimentos aos trabalhadores
enfatizando sua qualificação e resgatando o papel da educação para o incremento da
produtividade e a competitividade das empresas. (MIRANDA; ARAÚJO, 2006)

É neste contexto que foram criados os Institutos Federais a partir da lei nº 11.892, de 29
de dezembro de 2008 que se propôs a integrar a Educação Básica e a Educação Profissional e
Superior. Oferecem educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de
jovens e adultos, cursos técnicos subsequências (pós‐médios), superiores e pós‐graduação. Além
disto, tem se envolvido com a realização de pesquisas para o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas. Sua atuação deve ser estendida à comunidade, com incentivos e apoio a
processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, bem como à emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional (BRASIL, 2008).
A relação entre educação e trabalho tem sido uma discussão bastante pertinente no
cenário atual, sobretudo a compreensão das motivações que levam os estudantes a procurarem
as escolas que fornecem este tipo de formação, bem como o papel e os impactos que este tipo
de educação alcança na inserção dos estudantes no mercado de trabalho e/ou prosseguimento
de estudos em cursos superiores. Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo abordar a
relação entre educação profissional e mundo do trabalho nos cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio no Instituto Federal de Goiás ‐ Campus Itumbiara, analisando aspectos da realidade
com os seus objetivos de oferecimento de educação de qualidade que proporcione formação
escolar geral e a preparação para o mundo do trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS
Partimos do olhar dos estudantes ingressantes como fonte de informação para
sistematizar os dados sobre o seu perfil e suas impressões sobre a instituição, o curso escolhido,
o mercado de trabalho e o futuro profissional. A metodologia adotada foi quantitativa com
posterior análise.
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A obtenção dos dados foi através de questionários aplicados nas salas de aulas para
estudantes com idade acima de 14 anos, matriculados nos cursos técnicos integrados integrais
em Química e Eletrotécnica. Utilizou‐se uma linguagem simples e direta para que os alunos
compreendessem com clareza as questões, sendo que as perguntas tinham respostas de múltipla
escolha, sendo orientada a marcação de itens que os alunos achassem pertinentes.
Foram abordadas questões como o tipo de escola que o estudante era proveniente antes
de se ingressar numa instituição federal, sendo que os tipos “militar” e “conveniada” foram
separados dos tipos “público” e “privado” devido às suas peculiaridades e seu caráter
intermediário. As motivações na escolha do IFG, a forma de conhecimento da instituição, a
escolha do curso e a profissão que pretendem seguir foram outros aspectos também abordados
no questionário.
Após o preenchimento pelos estudantes, realizou‐se a tabulação dos dados e o
tratamento estatístico. Com base nas informações obtidas, foram feitas tabelas para melhor
visualização dos resultados da pesquisa e realizar as interpretações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudantes ingressam no IFG mediante processo seletivo (prova escrita), sendo que o
pré‐ requisito para poderem ingressar nesta instituição é já possuírem escolaridade prévia, diante
desta constatação, foi pertinente abordar o tipo de escola que frequentou anteriormente como
uma maneira de conhecer sua formação escolar. Dentre as informações advindas dos
questionários, a Tabela 1 demonstra o tipo de escola que o aluno é proveniente antes de se
inserir no IFG. A maioria apontou que estudou em escola pública ‐ municipal ou estadual ‐,
seguido de particular. Foi possível concluir que, independentemente do tipo de escola já
frequentada, a opção por uma instituição federal é pertinente, pois esta oferece diversos cursos
técnicos que atraem estudantes com ansiedades de aprendizado, preparando para o exercício de
profissões técnicas, isto é, a habilitação profissional no Ensino Médio, seja ela ao mesmo tempo
ou em continuidade à formação geral do educando.
Tabela 1 – Você é proveniente de qual tipo de escola?
Tipo de Escola

Números de
Pessoas

Percentual

Pública
(municipal ou estadual)
Particular.
Conveniada.

26

47%

14
8

25%
15%

Militar.

7

13%

Outros.

0

0%

Fonte – Questionário aplicado em sala de aula com os alunos.
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Partindo do pressuposto de que há interesses e incentivos diversos para a inserção numa
instituição federal, foi proposta para análise a categoria motivação. Foi de entendimento claro
que esta motivação poderia ser subjetivamente atribuída pelo estudante, mas também poderia
advir de fatores externos, como é o caso da influência dos pais e de amigos, por exemplo.
Conforme resultados apresentados na Tabela 2, os estudantes, quando questionados
sobre o que motivou a escolher o IFG para estudar foram enfáticos em afirmar que buscam um
Ensino Médio de qualidade para sua formação e futuramente ter uma profissão. Seguido de ter
acesso à faculdade/Ensino Superior através dos ensinamentos obtidos em sala de aula com
professores qualificados. Alguns alunos citaram que a influência dos pais e familiares contribuiu
para essa decisão, e um número reduzido disse ter optado pela escola devido à necessidade de
ter uma profissão.
Percebe‐se que a busca em se estudar no IFG teve como motivação central a formação
num Ensino Médio de qualidade, sendo este aspecto predominante em detrimento da obtenção
da titulação de técnico voltada para a atuação no mercado de trabalho nas áreas de Química e
Eletrotécnica, que são os cursos que os pesquisados estão matriculados e envolvidos com
disciplinas direcionadas para as respectivas atuações. A segunda opção assinalada reforça esta
observação, visto que remete ao acesso à faculdade, sendo facilitado pela formação no IFG. Ou
seja, há um foco para a função propedêutica do Ensino Médio como uma preparação para
estudos posteriores (BRASIL, 1996). Os estudantes usufruem da qualidade de ensino oferecida,
mas nem sempre suprem a necessidade de mão de obra técnica de nível médio prevista nos
projetos de cursos e que incentiva a sua criação.
Tabela 2 – O que te motivou a escolher o IFG, uma instituição federal de ensino, para estudar?
Motivo
Ter um Ensino Médio
de qualidade.
Facilitar o acesso à faculdade /
Ensino Superior.
Influência dos pais
e familiares.
Amigos que já estudam
no IFG.
Ter uma profissão.
Auxílios financeiros (transporte e
alimentação).
Estrutura física da
instituição.
O fato de ser federal.
Outros.

Números de
Pessoas

Percentual

23

41%

15

27%

8

14%

3

5%

6
0

11%
0%

0

0%

0
1

0%
2%

Fonte – Questionário aplicado em sala de aula com os alunos.
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Ao propor a reflexão sobre a escolha do curso, a categoria motivação também foi essencial
para demonstrar o porquê de escolher determinada área de atuação – Química ou Eletrotécnica.
Foram abordadas questões como a concorrência na seleção, a afinidade com o curso, o salário do
profissional que atua na área, a facilidade de conclusão do curso, a presença de amigos já
cursando e as perspectivas de atuação futuramente. Na Tabela 3 verificou‐se que a maioria diz
ter afinidade com o mesmo, seguido da pretensão em prosseguir na área futuramente, já que
irão adquirir conhecimentos mais amplos que ajudarão na escolha certa da profissão.
Assim, confrontando os dados das Tabelas 2 e 3, percebe‐se que os estudantes consideram
a possibilidade de atuar na área de conhecimento do curso matriculado, mas não pretendem
utilizar a formação profissional técnica como algo mais imediato, deixando clara a busca pelo
acesso ao Ensino Superior.
Tabela 3 – O que mais pesou na escolha do curso?
Motivo

Concorrência mais baixa.
Afinidade com o curso.
Salário mais elevado do profissional.
Familiares ou amigos
atuam na área.
Curso aparentemente mais fácil
do que a outra opção.
Amigos já fazem este curso.
Quero prosseguir nesta
área futuramente.
Outros.

Números de
Pessoas

Percentual

3
19
3
3

5%
33%
5%
5%

3

5%

7
15

12%
26%

4

7%

Fonte – Questionário aplicado em sala de aula com os alunos.

Sobre qual profissão pretendem seguir futuramente após o término do Ensino Médio,
foram apresentadas categorias profissionais que remetem às áreas de conhecimento de cursos
superiores existentes no IFG: Bacharelado em Engenharia Elétrica e Licenciatura em Química, os
quais têm relação direta com os cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica e Química
respectivamente. Na Tabela 4, observou‐se que a maioria dos alunos escolheu a opção “outros”,
seguida de “Engenharia (Elétrica, Automação)”. Outros estudantes disseram não pensar nisto
ainda. A área da Química não houve nenhuma marcação, apesar de haver um grupo de
pesquisados cursando Técnico em Química.
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Tabela 4 – Qual profissão você acha que seguirá futuramente após o Ensino Médio?
Profissão
Engenharias
(Elétrica, Automação).
Química industrial ou licenciatura
(professor).
Não pensei nisto ainda.
Outros.

Números de
Pessoas

Percentual

21

38%

0

0%

6
29

11%
52%

Fonte – Questionário aplicado em sala de aula com os alunos.

Segundo Libâneo et. al. (2011), o ensino público de qualidade para todos é uma
necessidade e um desafio fundamental, pois proporciona a articulação com o mundo do trabalho
e a realização da cidadania incorporando conhecimentos e habilidades técnicas aos educandos, o
que é de extrema importância para contribuir para o desempenho da economia, bem como para
o desenvolvimento técnico‐científico.
Kuenzer (2008) argumenta a necessidade de as escolas se adaptarem em favor de uma
formação atenta às transformações do mundo do trabalho e suas demandas. A importância da
formação técnica e profissional é destacada pela autora:
Em decorrência, a qualificação profissional passa a repousar sobre conhecimentos e
habilidades cognitivas e comportamentais que permitam ao cidadão científico, de forma
a ser capaz de se utilizar de conhecimentos científicos e tecnológicos de modo articulado
para resolver problemas de prática social e produtiva. (...) O objetivo a ser atingido é a
capacidade para lidar com a incerteza, substituindo a rigidez pela flexibilidade e rapidez,
de forma a atender as demandas dinâmicas que se diversificam em qualidade e
quantidade. (KUENZER, 2008, p.03‐04)

Assim, o IFG, ao oferecer cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, tem o intuito de
atuar nesta formação ampliada e de qualidade, o que pode ser percebido na análise dos dados
obtidos nesta pesquisa. E os estudantes pesquisados se motivaram a estudar nesta instituição
por estes aspectos que faz esta escola ser diferenciada e atrativa.
CONCLUSÃO
O IFG foi avaliado como um espaço voltado para o desenvolvimento de uma educação
com qualidade, visando, além do aprendizado, a posterior inserção dos cidadãos no mercado de
trabalho. Neste sentido, pode‐se falar em uma busca pela prática da cidadania e inclusão social,
pois a articulação da escola com o mundo do trabalho tem sido um importante meio para que o
cidadão agregue conhecimentos e habilidades técnicas, e, posteriormente, tenha oportunidades
na sociedade atual, que é bastante seletiva.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Isto demonstra o quanto é importante que as políticas educacionais criem e mantenham
processos de formação que levem ao aluno uma educação de qualidade e proporcione à geração
de trabalho e renda, bem como a sua emancipação como cidadão na perspectiva do
desenvolvimento socioeconômico local e regional.
Com a realização desta pesquisa, foi possível perceber que a formação técnica e
profissional direcionou as escolhas dos estudantes, mas a qualidade de ensino oferecida na
instituição é o fator preponderante. Os jovens demonstraram refletir sobre perspectivas de
futuro profissional, e a categoria trabalho foi concebida como algo central que os motivaram a se
inserirem na instituição, com uma busca pelo acesso ao Ensino Superior e, na sua maioria, atuar
na área escolhida apenas posteriormente.
A instituição tem se esforçado em cumprir com os seus objetivos, mas a inserção no
mercado de trabalho nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos imediatamente com a
finalização do Ensino Técnico Integrado ao nível médio, é algo incerto e indeterminado, de
acordo com esta pesquisa, pois depende de outros fatores que vão além da escola. Pesquisas
posteriores com os egressos são pertinentes e podem trazer respostas a estas questões futuras,
ampliando a análise sobre a educação profissional e possibilitando reflexões sobre a sua
efetividade enquanto política pública educacional.
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RESUMO
A partir da perspectiva culturalista, embasado em
levantamento bibliográfico o artigo aqui descrito traz
como proposta uma reflexão teórica acerca da
diversidade e a formação de professores. Levando em
consideração questões como Etnocentrismo, Pluralidade
Cultural, Diversidade de Gênero entre outros, além das
tensões sociais que fizeram esses termos serem

conhecidos. Propõem‐se uma apreciação de fatores que
podem corroborar para o entendimento da dificuldade
de se implementar uma visão culturalista utilizando‐se
para este intuito os conceitos de Poder (Foucault) e o
das Representações Sociais (Moscovici).

PALAVRAS‐CHAVE: pluralidade cultural, representações sociais, poder, diversidades, formação.

MULTIPLE CULTURAL AND TEACHER EDUCATION: A PERSPECTIVE NEEDED
ABSTRACT
From the culturalist perspective, based on the
bibliographic item described here proposes an
theoretical reflection on the diversity and teacher
education. Taking into account issues such
Ethnocentrism, Cultural Plurality, Gender Diversity
among others, in addition to social tensions that have
made these terms are known. We propose an

assessment of factors that may corroborate to
understanding the difficulty of implementing a
culturalist view using for this purpose the concepts of
Power (Foucault) and Social Representations
(Moscovici).

KEY‐WORDS: cultural diversity, social representations, power, diversity, teacher training
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PLURALIDADE CULTURAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA PERSPECTIVA NECESSÁRIA
INTRODUÇÃO
O presente artigo traz como proposta uma reflexão teórica acerca das diversidades à luz de um
viés culturalista, embasado na noção das Pluralidades Culturais. Embora não seja uma
perspectiva inovadora, é ainda recente e sob a qual o entendimento acerca das diversidades,
principalmente étnicas e de gênero, ganham um valor mais condizente com suas reais
importâncias.
O objetivo do presente trabalho é fundamentar práticas possíveis com base nesse viés
culturalista, subsidiando‐se nos conceitos de Representações Sociais, de Moscovici, e Poder, de
Foucault, aliados ao reconhecimento da importância de fortalecer a noção de Pluralidades
Culturais. Desse modo, o presente artigo está estruturado da seguinte forma: 1)Breve
contextualização do tema; 2) Panorama do cenário na educação brasileira; 3) A questão de
gênero e a Pluralidade Cultural; 4) Reflexos na formação de professores; 5) Conclusão.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata‐se de uma pesquisa de cunho qualitativo fundamentada em revisão bibliográfica realizada
em dois momentos: No primeiro fez‐se o levantamento bibliográfico onde foram identificadas as
obras, autores e outros documentos que poderiam ser úteis na discussão proposta. O segundo momento
foi dedicado a análise das categorias "representações sociais", "pluralidade”, “poder” e outras que dão
suporte à reflexão (SEVERINO, 2002). O artigo é parte da experiência como aluna‐bolsista na

temática: Gênero e diversidade, desenvolvida pelo núcleo de Ciências Humanas do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Contextualização das Pluralidades Culturais
Relativismo Cultural é um conceito da Antropologia e pode ser explicado como a faculdade de
compreender a existência de diferenças entre os comportamentos de grupos sociais sem, no
entanto, classificar as culturas destes grupos sob graus de evolução, sem enumerar
superioridades e inferioridades embasadas na comparação entre culturas (LARAIA, 1986). À luz
deste e supondo que este entendimento é geral, compreendido e aplicado sobre quaisquer
culturas, não haveria motivações para se produzir um artigo sobre a necessidade de se
reconhecer as pluralidades culturais, muito menos de defender o direito do exercício pleno de
diversidades.
Teríamos um mundo diferente do que a história relata, no qual o respeito ao diferente se
mantivesse sob qualquer argumentação. Porém, no que tange as diferenças entre as culturas é
lugar‐comum, pelo menos no que diz respeito ao comportamento ocidental, fazer classificações e
análises que sempre culminam na inferiorização do Outro.
Esta categorização do que é externo a uma sociedade, e/ou a um indivíduo membro de uma
sociedade que não é a mesma deste “outro”, como inferior se torna inteligível quando se
compreende o caráter hierárquico da sociedade moderna. Essa maneira hierarquizada de

perceber o mundo aliada ao individualismo pessoal e coletivo promove classificações do que é
externo a dada sociedade. (DUMONT, 1992).
Embora essa percepção de inferiorização e supervalorização de culturas seja um fenômeno claro
dentro das sociedades modernas, Dumont propõe uma forma diferente de compreender a
hierarquia: referindo‐a como um “englobamento do contrário”, ou seja, como uma inclusão que
pressupõe uma convivência pacífica entre os diferentes, bem distante, portanto, das
categorizações em níveis mais e menos elevados (DUMONT, 1992).
Desde os primeiros contatos com o que não era o velho mundo, que os europeus classificam e
discriminam o Outro. Essa postura, apesar da afirmação da Antropologia como ciência e de suas
contribuições, se mantém. O Etnocentrismo pode ser compreendido como a visão de que tudo
que é exterior a um indivíduo, a seus usos e costumes, suas maneiras de viver e sentir a vida, são
considerados inferiores, sub‐cultura e/ou sem valor. Atitudes etnocêntricas podem ser
identificadas para além das discriminações com base em diferenças étnicas, mas atreladas a
elementos culturais, (ROCHA, 1988). Como representação máxima de atos etnocêntricos, nos
tempos contemporâneos, têm‐se as ações totalitárias de movimentos como o Nazismo, por
exemplo.
Com o Nazismo, o mundo presenciou um massacre e uma nova reconfiguração de mentalidades.
A questão étnica, as pluralidades culturais, os direitos humanos tornam‐se um uníssono e o
mundo mergulha em nova fase de mudanças. A questão da identidade étnica e a defesa das
pluralidades de culturas, para além do multiculturalismo tornam‐se temas mundiais. Comparato
(2010) relata o alcance dessas mudanças ao mapear a história da afirmação dos Direitos
Humanos. No trecho em destaque as questões étnicas e culturais trazidas pela Segunda Guerra:
Ao emergir a Segunda Guerra Mundial, (...) a humanidade compreendeu, mais do que
em qualquer outra época da História, o valor supremo da dignidade humana. O
sofrimento como matriz de compreensão do mundo e dos homens (...) veio aprofundar a
afirmação dos Direitos Humanos. A Declaração Universal, aprovada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, e a Convenção Internacional
sobre a prevenção e punição do crime de genocídio, aprovada em dia antes também no
quadro da ONU, constituem os marcos inaugurais da nova fase histórica, que se encontra
em pleno desenvolvimento. (COMPARATO, 2010, pp.68‐69)

Vê‐se que o genocídio ainda não era punido e não havia destaque a necessidade de preveni‐lo. As
mortes dos não‐arianos trouxe à luz discussões políticas que começaram a levar em conta
também a questão da identidade cultural, da diversidade.
Papel preponderante, senão essencial, para as mudanças sociais no que tange a diversidade foi, e
é o das militâncias dos movimentos sociais. Para citar apenas dois exemplos, temos: o
movimento negro e o movimento feminista. O movimento negro tem atuação contundente e,
desde os seus primórdios, fortemente atrelada a educação. Utilizando‐se da imprensa para
divulgar suas ações, o movimento desenvolve mecanismos de empoderamento dos homens
negros, criando salas para a alfabetização (GONÇALVES, 2000, apud BRASIL, 2010, p.17).
O movimento negro fomentou o desenvolvimento de carreiras políticas por meio da Frente
Negra Brasileira (FNB), “foi o primeiro movimento de massa no período pós‐abolicionista que
teve o objetivo de inserir o negro na política” (FERNANDES, 1978, apud BRASIL, 2010, p. 17).

O movimento feminista, por sua vez, buscou diálogo com a academia, buscou legitimação
científica. No Brasil teve processo diferente do país em que se originou, os EUA, e é inserido nas
Universidades por acadêmicas que também eram militantes, universitárias que ao tomar para si a
causa, iniciaram as primeiras reflexões acerca da temática de gênero, neste princípio ainda
voltado exclusivamente para as mulheres.
Vê‐se que de forma assemelhada é na latente sociedade que as transformações iniciam, o
movimento negro soma a conquista da Lei 10.639/2003. O movimento feminista desenvolvendo
vertentes como o movimento LGBT e consolidando um “conceito como categoria de análise”,
como defende Joan Scot (1995).
A noção de Pluralidade Cultural na Educação Brasileira
O mito das três raças com superioridade de uma sobre duas outras, a formulação dos papéis
ditos femininos, os lugares de pertença de pessoas de origem A ou B, compõem uma teia de
ideias construídas ao longo do processo educacional brasileiro a tal ponto que muitos estudantes
iniciam seu processo de desconstrução dessas Representações Sociais1 embasadas em
preconceito e limitações apenas no nível superior, quando se permitem alcançar por disciplinas
das Ciências Sociais e Educação para as Relações Etnicorraciais, por exemplo.
As noções “românticas” de um país sem racismo ou equânime são incutidas tão cedo na
consciência das pessoas, ainda na fase infantil, que as crianças ao se tornarem adultas são
incapazes de travar uma discussão acerca do Multiculturalismo2 e da Pluralidade Cultural3. Sem a
construção adequada de um pensamento crítico acerca do tema, a educação em nível de
formação básica, não contempla seu fim e lega ao ensino específico, os níveis superiores, a
correção de deformidades. Porém, mesmo sendo um alento, muitas vezes não consegue suprir
essa demanda. De forma abrangente é assim que se pode retratar o cenário da educação
brasileira acerca das noções de Pluralidade Cultural.
A compreensão da existência de uma cultura plural dentro de um único território não é feita de
modo a dar notoriedade de mesma importância às culturas abrigadas e vividas no Brasil, a noção
não passa pela construção do respeito e ocorreu de forma improvisada, baseada em sensos
comuns e em preconceitos que consubstanciam atos xenófobos e racistas.
Essas ideias deturpadas não são introduzidas sem um porquê. Sabe‐se sob qual justificativa e a
maneira como se “homogeneíza” um povo. Fornecer a este povo imagens de líderes e modelos
para seguir, desprestigiar lutas e silenciar vozes mediante o que lhe for mais conveniente são
1

O conceito de Representação Social designa uma forma específica de conhecimento, o saber do senso
comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. Mais
amplamente, designa uma forma de pensamento social que é partilhado entre os indivíduos de um determinado
grupo social. (JODELET apud SÁ, 1998, p. 32. In: GENTLE et al, 2008, p.124)
2
Coexistência de várias culturas no mesmo espaço, no mesmo país, na mesma cidade, na mesma escola.
“(...) Em suma, o multiculturalismo, desde sua origem, aparece como princípio ético que tem orientado a ação de
grupos culturalmente dominados, aos quais foi negado o direito de preservar suas características culturais”.
(GONÇALVES E SILVA, 2003, apud, BRASIL, 2010, p. 220)
3
(...) Pluralismo cultural ocorre quando os grupos têm reconhecidos e respeitados sua própria religião, suas
visões de mundo, seus costumes, suas atitudes e seus estilos de vida em geral, e compartilham outros com grupos
diferentes. (...) O Pluralismo, como ferramenta analítica, pretende explicar como grupos diferentes, com diferentes
“bagagens culturais”, e talvez interesses distintos, podem viver juntos sem que a sua diversidade se torne motivo de
conflito. (BRASIL, 2010, p. 221)

algumas das formas de manter a coesão social em torno de uma ideia favorável, o conceito de
Representações Sociais, de Moscovici, esclarece bem como se cristalizam ideias e nos mostram
uma forma de reagir a esse movimento. As Representações Sociais são:
(...) sistemas de valores, de noções, e de práticas tendo uma dupla tendência: antes de
tudo, instaurar uma ordem que permite aos indivíduos a possibilidade de se orientar no
meio‐ambiente social, material e de domina. Em seguida, de assegurar a comunicação
entre os membros de uma comunidade propondo‐lhes um código para suas trocas e um
código para nomear e classificar de maneira unívoca as partes do seu mundo, de sua
história individual ou coletiva. (MOSCOVICI, apud, GENTLE et al, 2008, p.116)

Percebe‐se que o viés de consolidação de uma ideia em Representações Sociais é possível em
qualquer momento. O fenômeno é dinâmico e perene, e nesse sentido só será viabilizado por
meio do reordenamento, do uso deste dinamismo do fenômeno que novas Representações
Sociais podem ser estabelecidas, desde que haja a conscientização de que vozes foram
silenciadas.
O contra‐movimento hegemônico está em curso e embora citado a esta altura, ocorre de forma
paralela ao movimento de manutenção das noções deturpadas que observamos anteriormente.
A atuação dos movimentos sociais se torna fator determinante para as mudanças das estruturas,
a exemplo do que ocorreu com a inserção na educação básica, via Lei 10.639/2003, dos estudos
da História da África nas disciplinas de Artes, História e Geografia. Esse exemplo corrobora para a
reformulação das Representações Sociais acerca da contribuição africana à cultura brasileira e
mundial. Outro exemplo é a constituição dos PCN (Parâmetro Curricular Nacional) de Pluralidade
Cultural e de Diversidade Sexual, esses documentos são diretrizes para um proceder docente que
vise a equivalência cultural e a tolerância as diversidades sexuais. Em artigo que propõe análise
de compilação de publicações feitas no período de 1995‐2000 os PCNs foram categorizados
como: propostas curriculares oficiais. Na análise feita há 14 anos, os documentos analisados
evidenciaram superficialidade do conteúdo no que tange a abordagem multicultural,
negligenciando as diferenças regionais, por exemplo. O autor esclarece que acerca dos estudos
dos PCNs:
Enfatiza‐se que (...) a diversidade cultural poderia estabelecer‐se em contexto não plural,
pautada, fundamentalmente, no consenso. Argumenta‐se, também, que o documento
não problematiza a ideia de identidade nacional, desconsiderando tanto o processo
socioistórico de constituição de uma imagem nacional, como o processo de construção
de uma sociedade marcada pela desigualdade socioeconômica. São muito pouco
frequentes as referências ao caráter multicultural de propostas curriculares dos
diferentes estados e municípios do país. (MOREIRA, 2001, p.70)

Levando‐se em consideração que a análise feita teve como conteúdo publicações que
correspondem aos primeiros anos de implementação do documento, e sabendo‐se que houve
alteração nesses documentos, por exemplo quanto a ideia de construção de uma identidade
nacional que hoje está presente. A abordagem acerca das pluralidades culturais ainda é pouco
profunda e não esclarece como deve ser exercida na prática. Porém, a iniciativa de formulação de
PCNs é um movimento em prol das mudanças necessárias. Tanto os PCNs (1997) quanto a Lei
10.639/2003, são iniciativas bastante recentes e ainda não conseguem se efetivar com grau de
excelência na prática.
Apesar de o PCNs serem o produto de profundas tensões sociais, por meio do qual se pretendia
uma forma de uniformizar os estudos dos brasileiros acerca de conhecimentos e noções sociais

imprescindíveis, não se pode perder de vista que os PCNs foram elaborador pelo Estado
Brasileiro. Pressionado pela sociedade organizada, mas, também, o mesmo que buscou e
fomentou o estabelecimento das Representações Sociais baseadas na exclusão e na
desigualdade, sustentáculo do sistema econômico e de classes a que somos submetidos.
Vê‐se que como pano de fundo de todo esse processo de construção e reconstruções das
Representações Sociais está uma severa medição de forças, um intercâmbio intenso de poder.
Moscovici e Foucault descrevem bem e complementarmente o fenômeno da constituição da
Cultura, no caso específico do Brasil, uma Pluralidade Cultural. Encarnando a função de Sujeitos
os movimentos sociais encurralam o Estado e reivindicam suas memórias, seus costumes, sua
história. O Estado por sua vez, cede às reivindicações, mas não abre mão de retomar o poder, e o
faz. Muitas vezes os ganhos são reiteradas tentativas de engodo e tudo segue esse movimento.
Como bem descreve Boaventura Santos (1995) o Estado desenvolveu e aprimorou dois sistemas,
chamados sistemas de pertença hierarquizada: a exclusão e a desigualdade. A desigualdade
como um fenômeno sócio‐econômico e a exclusão como fenômeno sócio‐cultural. No primeiro, o
formato é a exploração, sendo seu formato mais extremo a escravização; no segundo, o formato
é a rejeição pelo não pertencimento, na sua forma extrema é o extermínio, assassinato. Nas
palavras de Boaventura Santos (1995, p.40):
A gestão controlada das desigualdades e da exclusão não foi, em nenhum momento,
uma iniciativa ou uma concessão autônoma do Estado Capitalista. Foi antes o produto de
lutas sociais que impuseram ao Estado políticas redistributivas e formas menos extremas
de exclusão.

As reivindicações feitas, basicamente pelos movimentos sociais, podem ser entendidas como um
sinal de que a opressão está insustentável. A fim de evitar o colapso, visto que a sociedade não
tolera o diferente e o rejeita, exclui e em muitos momentos o extermina.
O catedrático traz à luz da discussão dois teóricos importantes (Marx e Foucault) de maneira a
reiterar que tudo está em conexão. Alerta que na prática os problemas não se alojam sob uma ou
outra forma, um ou outro sistema, mas muitas vezes contém elementos de um e outro, por
exemplo “o racismo e o sexismo são, pois, dispositivos de hierarquização que combinam a
desigualdade de Marx e a exclusão de Foucault”. (BOAVENTURA SANTOS, 1995, p. 03).
Guacira Louro refere o poder, na visão foucaultiana, como uma maneira de produção de
contextos. Segundo ela, esta percepção é uma das grandes contribuições do filósofo. Foucault
percebe um viés, no poder, para além da concepção da coerção e do impedimento, mas também
como fator produtivo. De acordo, com Louro (2012, p. 45)
Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de mecanismos de
repressão ou censura, eles e elas se fazem, também através de práticas e relações que
instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas
e posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas
e pelas relações de poder.

Torna‐se perceptível nesse trecho o elo existente entre Representações Sociais e o Poder. Ambos
os conceitos permitem compreender o cerne do fenômeno da Pluralidade Cultural em um país
que procura estabelecer uma unidade cultural. O mito da união das três raças formadoras do
povo brasileiro continua a ser alardeado, a miscigenação e igualdade também compõem esse
discurso e mesmo dentro do PCN de Pluralidade Cultural, a ideia de homogeneização é
estimulada abertamente, sob a ideia de que embora plural, o Brasil tem uma unidade: todos

somos brasileiros. As escolas são estimuladas a fomentar a coesão da nação por meio da cultura
de forma a mostrar superficialmente que o país tem várias culturas, mas de uma maneira que
não sejam evidenciadas as diferenças existentes. As mulheres negras brasileiras ainda são a
maioria no serviço doméstico, os homossexuais ainda morrem vítimas de espancamento, como
perpassar o tema Pluralidade Cultural sem falar da diversidade humana? Nessa perspectiva será
introduzido um pensamento que intercruza essas noções.
Pluralidade Cultural e Gênero
A influência nefasta do pensamento dicotômico acerca de tudo nos lega a dificuldade de
perceber o que é essencial. Essa percepção dual é intrínseca, tanto que apesar de homens e
mulheres, para citar apenas dois gêneros, comporem uma mesma espécie foi necessário inserir
os direitos das mulheres, 1993, dentro do âmbito dos Direitos Humanos. É bem verdade que os
Direitos Humanos inicialmente se restringiam a defesa de agressões cometidas pelo Estado e que
o fator motivador da inserção do direito das mulheres se dá em atendimento a reivindicação
destas diante das agressões domésticas, geralmente praticadas por seus pares masculinos
(PIMENTEL e PANDJIARJIAN, 2004).
Porém, se analisarmos que o Estado encarna o defensor dos direitos das cidadãs e cidadãos
votantes condenando crimes e absolvendo inocências, e levando em consideração que as
mulheres são seres humanos, não deveria haver a necessidade de uma mobilização feminina em
prol dessa garantia. Mas, assim como qualquer outro segmento social, o Estado de Leis é
composto por pessoas que foram introduzidas na sociedade mediante um consenso cultural de
que as mulheres devem se submeter a seus maridos e as suas formas de imporem a submissão o
que tornava naturais os espancamentos e feminicídios.
A cultura sexista se impõe sobre todas as culturas existentes no país, e, no entanto, foi somente a
partir da década de 90 que essa perspectiva cultural tornou‐se alvo de análise científica, como
esclarece Dinis (2008, p. 479)
(...) a grande guinada nos estudos de gênero deu‐se nos anos de 1990. Entre alguns dos
trabalhos desse período estão as pesquisas da historiadora brasileira Guacira Lopes
Louro acerca da exclusão das minorias de gênero na história da educação. A
singularidade do trabalho de Louro está nos recursos metodológicos de suas análises,
baseadas não mais no discurso marxista ou nas pedagogias da conscientização, mas nas
teorias pós‐estruturalistas (...). Desde então, pesquisadoras/es da área da Educação, de
importantes centros universitários do país, têm debatido temas como gênero e
sexualidade a partir de uma visão culturalista, rompendo com o paradigma biologizante
predominante.

Vê‐se que a compreensão das diferenças de gênero a partir de uma perspectiva cultural é
bastante recente e não pode ser concebida desconectada do exercício do poder, mediante a
alternância dos sujeitos, e da formação das Representações Sociais. É por meio da cultura que o
sapiens se torna humano, construindo suas Representações Sociais acerca do mundo, estas por
sua vez são moldadas com base nas concepções de quem deteve por mais tempo o poder. As
tensões pelo poder dinamizam as construções das Representações Sociais e correspondem a
mudanças sensíveis, a própria alteração na essência dos Direitos Humanos que passaram a
defender a sociedade da própria sociedade e não apenas do Estado são reflexos de avanços e de
alternâncias de sujeitos no poder.
Dificuldade de introdução na formação de professores

A dificuldade de inserir a perspectiva de cultura plural na formação de professores é reflexo e/ou
um veio da mesma dificuldade enfrentada na formação básica e inicial dos estudantes. A cultura
de classes que disciplina e ordena a sociedade em conformidade com os interesses de
privilegiados.
Até aqui foram mencionadas as tensões pelo poder como motor propulsor de mudanças, que ao
mudar de mãos algumas vezes permitiu que algumas vozes se fizessem ouvir acarretando em
ganhos para uma ou outra “minoria majoritária” que vem se articulando ao longo do tempo.
Mencionou‐se que as Representações Sociais frente a cultura plural e a diversidade são
deturpadas e precisam ser reconfiguradas. Mencionou‐se ainda que para tanto, o poder precisa
estar naquelas mesmas mãos de outrora por mais um pouco de tempo, pelo menos o suficiente
para semear a dúvida acerca do que se tem como normal.
Como se vê a noção de Pluralidade Cultural, de cultura para as diversidades precisa tornar‐se
mais que noção e ser vivida culturalmente. Porém, a esta altura se faz referência a um adulto
inserido e constituído na cultura que lhe foi atribuída, mas que está longe de ser a sua, e que ele
reproduz osmoticamente e intencionalmente.
A dificuldade de despertar a criticidade acerca de si é maior quando se tem uma noção muito
consolidada de sua alteridade. O transcurso é longo, existiu a escola primária, os estudos
fundamentais, a educação básica, o cursinho pré‐vestibular, ou seja, um trajeto escolar de anos
frente a uma disciplina curricular de um semestre com a missão de desconstruir uma vivência.
Bourdieu (NOGUEIRA E CATANI, 2007) nos alerta para essa incapacidade natural das
universidades: “A cultura ‘livre’, condição implícita do êxito em certas carreiras escolares, é muito
desigualmente repartida entre os estudantes universitários originários de diferentes classes
sociais”.
A Cultura que molda as condutas é homogênea e beneficia o privilegiado, não permite
questionar destinos, nesse sentido a universidade é esse “momento divisor de águas” na vida dos
que não se libertaram da cultura padrão, porém não dá conta de promover transformações em
grau profundo, apenas desperta para um novo pensar. A cultura “livre” expressa por Bourdieu diz
respeito a cultura erudita que é negada as classes populares, mas não há impedimento de
compreende‐la como a noção de cultura plural que existe no Brasil. Visto que é o entendimento
de que há peculiaridades que permite questionar o homogêneo. Nem todos os brasileiros são
homens, heterossexuais, brancos e com boa condição financeira. Nem todas as mulheres negras
desejam ser mães solteiras e domésticas, embora essa cultura homogeneizante diga isso a elas.
É sob esse prisma que Bourdieu alerta para o caráter conservador das desigualdades sociais,
reproduzidas nas escolas:
Seria, pois, ingênuo esperar que do funcionamento de um sistema que define ele próprio
seu recrutamento (...) surgissem as contradições capazes de determinar uma
transformação profunda na lógica segundo a qual funciona esse sistema, e de impedir a
instituição encarregada da conservação social. Ao atribuir aos indivíduos esperanças de
vida escolar estritamente dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e
operando uma seleção que – sob aparências da equidade formal – sanciona e consagra
as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades, ao mesmo
tempo que as legitima. (NOGUEIRA e CATANI, 2007, p.58)

Pode‐se inferir que a escola serve a uma classe e que nesse sentido promove um desserviço às
classes populares, porém, paradoxalmente, é somente por meio da escola que essas classes

populares podem alcançar as faculdades onde ocorre o que pode‐se definir como um choque de
realidades, em que verdades são trazidas à luz de seu entendimento e em que se vê e se percebe
como alguém em um seu não‐lugar. Tendo por opções: equilibrar‐se, buscar suprir suas lacunas
negadas ao longo de anos, ao passo que faz coro com as vozes que vivem em tensão pelo poder,
buscando mais uma vez serem sujeitos e propulsores de mudanças; ou equilibra‐se e passa pela
universidade de modo a esquecer‐se do choque de realidades e se insere onde é mais
confortável permanecer.
É comum acontecer de o choque de realidades não ocorrer e as verdades caírem em solo infértil
e não servirem nem a melhoria egoísta de um único beneficiário.
CONCLUSÃO
Levando‐se em consideração o que foi suscitado e tendo por convicção a necessidade de
reversão do quadro atual de aversão e apologias as violências contra as formas diversas de ver e
sentir o mundo, seja por seu caráter de gênero como também de etnia/raça e/ou muitas vezes
pela representação dos dois caracteres somados, não pode haver qualquer tipo de isenção
quanto a defesa da humanização dos tratamentos e das convivências.
Sabe‐se que reconstruir mentalidades não é algo fácil ou coisa sobre a qual tem‐se ingerência
plena, mas sabe‐se também que numa cultura viva há possibilidades de reconfigurações menos
nocivas. Para tanto se torna mister o papel desenvolvido pelos educadores, visto que sem
professores com sensibilidade para atentar à sua primordial função para esse processo de
reconfigurações culturais contra hegemônicas pouco poderá ser feito. A educação é o veículo
primeiro da cultura e se na escola se ratificar o que na maioria das famílias é considerado
correto, a sociedade tenderá a contínuos massacres etnocêntricos, viabilizados por toda sorte de
intolerâncias. O tempo atual revela que “verdades” podem ser alteradas, basta ver as conquistas
e o espaço de diálogo alcançado por militantes e academia.
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RESUMO
Este trabalho pretende discutir brevemente algumas
questões relativas à dificuldade da implementação
efetiva dos conteúdos referentes às leis 10.639 e 11.645
nos currículos básicos e como ações de pesquisa e
extensão podem auxiliar na construção de um novo
espaço de reflexão dentro das escolas de ensino básico.
Entendendo a importância dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia nesta concepção de

ensino, relatamos algumas das ações que viemos
desenvolvendo no IFRJ – Câmpus Volta Redonda e na
referida Instituição como um todo desde o ano de 2012.
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STRATEGIES FOR RESEARCH AND EXTENSION IN THE IMPLEMENTATION OF LAWS 10639 AND
11645 CURRICULUM OF IFRJ – CAMPUS VOLTA REDONDA
ABSTRACT

This paper discusses briefly some questions regarding
the difficulty of effective implementation of laws
relating to the contents 10,639 and 11,645 in the
basic curriculum and actions as research and
extension can assist in building a new space for
reflection within basic schools. Understanding the

importance of Federal Education, Science and
Technology this conception of teaching, we report
some actions that have come in developing IFRJ ‐
Campus Volta Redonda and that institution as a
whole
since
the
year
2012.
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ESTRATÉGIAS DE PESQUISA E EXTENSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 10639 E 11645 NA
MATRIZ CURRICULAR DO IFRJ – CÂMPUS VOLTA REDONDA

A lei número 10.639 de 2003 define que o estudo da História da África e dos povos africanos e
suas culturas, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil e aos conteúdos referentes à História e Cultura Afro‐
Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. No ano de 2008, foi sancionada a lei
11.645 que ampliou o cenário exposto na lei de 2003, incorporando a mesma obrigatoriedade de
inserção nas grades curriculares para questões referentes aos povos indígenas do Brasil. Ambas
as leis têm como objetivo discutir e apresentar aspectos culturais, históricos, sociais e artísticos
de povos que estão na origem do povo brasileiro e que, por terem sido marginalizados
historicamente por processos como a escravidão e a aculturação, tiveram sua participação neste
processo rasurada por séculos.
Por mais que discutamos se a intencionalidade e a forma como as leis foram elaboradas e estão
sendo aplicadas nas escolas básicas de todo o país é a melhor ou a mais adequada para este tipo
de recuperação e afirmação, é inegável que a sanção dos dois textos, ao menos, fez com que, por
meio da obrigatoriedade, estruturas escolares e universitárias seculares tivessem que ser revistas
para realizar, efetivamente, tais exigências legais. Assim, cursos de licenciatura nas áreas de
Letras, História, Geografia, Artes, Filosofia, Sociologia tiveram de rever suas matrizes (ainda que
nem todos) e a formação dos professores de seus quadros, pois a eles caberia não só a releitura
de sua estrutura, mas a formação contínua e futura dos profissionais que, nas escolas, darão
seguimento ao processo. Já as escolas de ensino básico, obrigadas pelas leis a inserir os
conteúdos em suas grades curriculares, tiveram de sobreviver perante o abismo de formação de
seus profissionais sobre os temas e as consequências pedagógicas que isso ocasionaria.
As escolas básicas ainda apresentariam outras questões de fratura e resistência quanto à
implementação do texto das leis em sua prática diária, já que suas estruturas antiquadas e a
própria concepção social sobre o negro e os índios é repleta de estereótipos e ficcionalizações
históricas. Pôr em prática o que os currículos básicos já continham no papel se tornava, portanto,
um desafio duplo de formação do professor e de concepção de mundo dos alunos. Não seria tão
simples integrar e valorizar aspectos das culturas e das Histórias negras e indígenas na sala de
aula, logo, o risco de repetir o modelo vigente do “constar no papel, mas não existir na prática”
seria sempre um pesadelo. Afinal, o texto das leis e o reconhecimento de dívidas sociais
históricas com os negros e os índios foram conquistas de décadas de lutas por parte dos
movimentos organizados que sempre estiveram na vanguarda desta questão. O espaço da
escola, formulado como é limitaria algumas propostas e poria em xeque a efetividade das leis no
cotidiano da sala de aula. Era preciso, portanto, reconstruir todo um pensamento social
reproduzido pela instituição escola ao longo de muitas décadas. Por isso, para Oliveira
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[...] exigir dos docentes a aplicação das novas diretrizes que incluem nos
currículos, histórias da África e das relações étnico‐raciais em educação, significa
mobilizar subjetividades, desconstruir noções e concepções apreendidas durante
os anos de formação inicial e enfrentar preconceitos raciais muito além dos
muros escolares. (OLIVEIRA, 2007)

A mobilização de subjetividades proposta pelo autor encontra na escola e fora de seus muros,
grandes barreiras instituídas, como visões religiosas e o preconceito racial profundamente
arraigado em nossa sociedade, ainda que aparentemente frívolo e sem nenhuma maldade, como
se isso fosse possível. Uma das tristes heranças do processo histórico da escravidão dos negros
africanos no Brasil até o século XIX consiste em sua eterna marca de subalternidade, pouco
combatida mesmo em dias de hoje se pensarmos nos grandes meios de comunicação de massa e
na maneira como o negro e personagens negros ainda são retratados em telenovelas e
campanhas de marketing. Algo semelhante acontece com os povos indígenas que, além de
dizimados em grande parte, viram suas culturas sucumbirem diante da do colonizador e vê seus
remanescentes raramente em manchetes de telejornal como um estorvo para o Estado no
quando das demarcações de terra e desapropriações, ou como incapazes e frágeis. O
preconceito, antes de instituído no e pelo Estado, está disseminado em todas as camadas de
nossa estrutura social o que impregna a escola, afinal, como nos alerta Passos,
Se a escola reflete o modelo social no qual está inserida, isso significa que nela
também estão presentes práticas das desigualdades sociais, raciais, culturais e
econômicas a que determinados grupo. A vivência da diversidade étnico‐racial
no espaço escolar exige que professores, gestores da educação concebam a
escola como um campo de lutas e a pedagogia uma forma de política cultural
voltada para um projeto de cidadania, democracia e emancipação. Isso significa
mexer com os valores, crenças e culturas consideradas como verdades, significa
tensionar com práticas pedagógicas escolares que ainda se pautam por uma
concepção colonialista, racista, conservadora e excludente que banalizam e
tornam insignificantes as práticas culturais populares (PASSOS, p.56,57).

Diante dessa perspectiva, a implementação das leis 10.639 e 11.645 está longe do que
poderíamos considerar de simples resolução. Neste sentido, entendemos ser fundamental o
papel das ações de pesquisa e extensão para consolidar um espaço de afirmação e apoio aos
docentes e discentes no que concerne à aplicação dos novos temas e conteúdos em sala da aula.
Conforme prevê o estatuto de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
um de seus principais objetivos é desenvolver pesquisas que auxiliem na solução de problemas e
estendendo seus benefícios à comunidade. Neste sentido, entendemos que os Institutos
Federais, apoiados nos pilares da interiorização do ensino público de qualidade e das
características de sua proposta de pesquisa e extensão, devem participar ativamente das
reflexões necessárias para a implementação efetiva e coerente das leis 10.639 e 11.645.
Porém, no ano de 2012, durante a revisão das matrizes curriculares de Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira para a inclusão das temáticas referentes às culturas e à História afro‐
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brasileira, africanas e indígenas, nos deparamos com a mesma situação ao perceber que tais
temas estão muito distantes das grades de licenciatura e, por consequência, não fizeram parte da
formação de muitos daqueles profissionais. A obrigatoriedade de inclusão de tais temas nas
matrizes gerou grande apreensão devido a maneira como aqueles conteúdos seriam trabalhados
e estudados sem que houvesse uma prévia preparação dos profissionais. Dessa forma, as novas
matrizes se anunciavam como um grande desafio não só para os professores de LPLB, mas
também para os demais docentes das outras áreas referidas no texto das leis.
Com este cenário anunciado, buscamos algumas alternativas para minimizar a apreensão e
formular a médio e longo prazo, uma nova perspectiva para o ensino e a discussão desses temas
não só no âmbito de ensino, como nas áreas de pesquisa e extensão. Assim, no mesmo ano de
2012, surgiu o projeto de extensão e pesquisa que propunha um grupo de estudos
interdisciplinar sobre a implementação das duas leis no IFRJ – Câmpus Volta Redonda. A
constituição deste grupo partia das premissas previstas nas leis, portanto todos os docentes das
áreas ali relacionadas foram convidados a participar, assim como servidores técnico‐
administrativos que possuíam formação ou estavam em formação nas áreas correlatas. O
objetivo principal deste grupo de estudos era a criação de uma rotina de estudos sobre os temas,
partindo de diversas perspectivas acadêmicas e pontos de vista de cada disciplina. Assim, os
textos de diversas áreas eram conduzidos por um participante específico, mas recebiam, durante
sua discussão conjunta, aspectos e intervenções de outras áreas, formando, assim, um
pensamento mais amplo sobre determinadas questões.
Após um ano de intensas discussões enquanto a nova grade curricular, na qual se encontrava a
nova matriz, começava a ser implementada, percebemos que aquela iniciativa deveria tomar
outra dimensão: sair dos muros do Câmpus. Assim, no ano de 2013 consolidou‐se a ideia de
transformar aquele grupo de estudos em uma linha editorial acadêmica sobre as leis e seus
respectivos temas adjacentes. Assim surgiu a Revista Australírica, publicação que se pretende
periódica e com caráter de divulgação e incentivo aos docentes de nosso Instituto e de outras
instituições de ensino que passem pela mesma “apreensão”. Nesta publicação, decidimos por
adotar o aceite a textos que focassem nas práticas diárias, como relatos de experiência, Planos
de aula estendidos e artigos que discutissem aspectos teóricos da implementação das leis nos
currículos escolares efetivamente. A ideia era que a publicação pudesse suprir, ainda que não da
maneira mais completa, as defasagens e os canais de diálogo dos novos temas para os docentes e
discentes que pouco os conhecia ou havia discutido.
Concomitante ao processo interno no Câmpus Volta Redonda de criação da Revista Australírica, o
IFRJ, por intermédio da Pró‐reitoria de Extensão, institucionalizou os NEABIs – Núcleos de Estudo
Afro‐Brasileiros e Indígenas. Com tal gesto, as ações relacionadas às questões referentes às leis
10.639 e 11.645, em ensino, pesquisa ou extensão, passariam a ser gerenciadas, com certa
independência, por esses núcleos locais coordenados pela PROEXT. Já em diálogo com a
perspectiva em destaque, o grupo de estudos e a Revista Australírica assumiram novos papéis
neste cenário: o grupo do Câmpus Volta Redonda se transformou em seu NEABI e a Revista,
antes daquele Câmpus, seria também institucionalizada pelo PROEXT e figuraria entre as
publicações acadêmicas do Instituto.
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Assim, a experiência interna do Câmpus Volta Redonda, aliada a outras iniciativas locais, como o
Curso de Especialização em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro‐Brasileiras do Câmpus
São Gonçalo do IFRJ, passaram a desenhar um novo perfil para a abordagem da pesquisa e da
extensão nos temas referentes à lei. Como sabemos, é papel dos Institutos Federais, em seu
estatuto de criação, desenvolver pesquisas que impactem a sociedade e as comunidades de seu
entorno. Neste caso, desenvolver, instrumentalizar e divulgar práticas de pesquisa e extensão
que versem sobre a implementação plena e coerente das duas leis se tornaram caminhos
importantes para atingir a sociedade e impactar no desenvolvimento humano da região sul‐
fluminense, onde o Câmpus Volta Redonda se encontra localizado.
Paralelo aos projetos já em andamento, está em estágio de avaliação na FAPERJ projeto para a
confecção de uma antologia comentada de literaturas africanas de língua portuguesa para uso
escolar. O projeto pretende versões digitais e multimídia, além de desenvolvimento de seções
comentadas com possíveis aplicações e canais interdisciplinares de discussão. A solicitação à
FAPERJ prevê a atividade de iniciação científica de dois jovens alunos do ensino médio técnico
integrado do IFRJ – Câmpus Volta Redonda. Acreditamos que a proximidade dos alunos desde o
início da formulação dos conceitos que nortearão os critérios de seleção de textos para a
antologia auxiliará no processo de subjetivação do olhar para estas culturas, como sugere
OLIVEIRA (2007). Assim esperamos iniciar, por uma atividade de pesquisa, uma nova abordagem
pedagógica sobre tais temas e conceitos, estendendo‐os também às culturas, à História e à
literatura indígena em outra oportunidade.
Iniciativas como as descritas acima são as responsáveis por efetuar de maneira plena o tripé da
educação de qualidade: ensino‐pesquisa‐extensão. Acreditamos que relacionar os três
necessários caminhos será sempre essencial para executarmos os níveis práticos e teóricos e
levarmos à comunidade e à sociedade os conhecimentos produzidos e discutidos no ambiente
dos Institutos Federais. Na questão da inserção dos temas e conteúdos referentes às leis 10.639 e
11.645, cremos ser fundamental que a pesquisa aplicada e sua ligação direta com atividades de
ensino e extensão sejam pensadas de forma a atender o público interno, rediscutindo o espaço
da escola e o olhar que ela reproduz da e para a sociedade, e ao público externo, divulgando
produção científica acerca do tema e participando ativamente da capacitação de profissionais de
educação da região.
As pontes entre as muitas iniciativas internas, antes isoladas por questões geográficas e pela falta
de comunicação institucional em diversos setores e áreas, começaram a ser feita a partir do
estabelecimento dos NEABIs e da compreensão de que aproximar experiências e saberes seria a
melhor forma de construir caminho sólido para a pesquisa, a divulgação cientifica e para o
pioneirismo em capacitação e aperfeiçoamento dos docentes. Temos, hoje, a perspectiva de uma
revista acadêmica periódica que divulgará materiais específicos sobre a implementação das leis e
seus desdobramentos práticos e teóricos, além de possibilidades claras para estabelecer
parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa sobre o tema e da possível criação de um
grupo de pesquisa forte sobre a área, quando assim for possível e consolidado.
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RESUMO
O artigo pretende analisar a percepção das
alunas sobre os efeitos decorrentes da sua participação
no Programa Mulheres Mil, no sentido de identificar as
razões que levaram as mesmas a frequentar a sala de
aula, aspectos positivos e negativos, nível de satisfação e
desafios encontrados dentro e fora da sala de aula. Para
a obtenção dos resultados foram utilizados
questionários junto às alunas, de modo que essas

informações possam dar subsídios para melhorias e
adequações ao Programa Mulheres Mil do Instituto
Federal do Piauí – Campus São Raimundo Nonato.

PALAVRAS‐CHAVE: Inclusão. Vulnerabilidade. Mulheres. Educação.

PERCEPTIONS OF STUDENTS ON THE EFFECTS ARISING HER PARTICIPATION FROM MULHERES
MIL PROGRAM: THE CASE OF IFPI ‐ CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO
ABSTRACT
The article aims to analyze the perception of
the student about the effects of their participation in
Mulheres Mil Program, to identify the reasons that led
the students to attend the classroom, positive and
negative aspects, level of satisfaction and challenges
found within and outside of the classroom. To obtain

the results from questionnaires were used to students,
so that this information can give grants for
improvements and adjustments to Mulheres Mil
Program of the Instituto Federal do Piauí ‐ Campus São
Raimundo Nonato.

KEY‐WORDS: Inclusion. Vulnerability. Women. Education.
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A PERCEPÇÃO DA ALUNA SOBRE OS EFEITOS DECORENTES DA SUA PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA MULHERES MIL: O CASO DO IFPI ‐ CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO

INTRODUÇÃO
A educação como um direito universal do indivíduo, é um dos meios que pode ser
utilizado para proporcionar a mulher o desenvolvimento de atitudes e ações que a leve a uma
postura positiva com relação a sua condição de vida. Nessa direção, Santos (2000), discorre sobre
a educação como um instrumento em que a mulher pode transpor obstáculos e desafios
colocados pela sua situação de vulnerabilidade social. É pertinente afirmar que, a educação
proporciona oportunidades de atualização, aquisição de novos conhecimentos, a integração
sociocultural quando há inclusão educacional desse segmento da sociedade.
Na concepção de Doll (2008), a Educação possibilita ao indivíduo compreender o mundo e
intervir na sociedade na qual está inserido, e acompanhar as evoluções tecnológicas pelas quais
passa a sociedade. Aprender sempre, permanecer intelectualmente ativo é fundamental para
que a mulher seja protagonista da sua própria história e da história coletiva da sociedade em que
vive.
Paiva (1985), afirma que a educação é um processo no qual o indivíduo aprende a se
educar, a se informar para transforma‐se e modificar o seu contexto. O sujeito é um ser
inacabado e a educação, enquanto processo contínuo possibilita a inclusão dos indivíduos na
sociedade. Druker (1993), citado por Alves (2007), esclarece que o acesso ao ensino é uma
necessidade social sustentável e deve ser acessível a todos.
Parente (2006) defende que, a Educação é em si um bem estratégico, pois a condição é
alcançar assim como é por excelência, objetivos sociais, econômicos, individuais e coletivos.
Assim é por excelência, um instrumento de inclusão social. Nesse sentido, Gadotti (1982),
acrescenta que a educação se estende ao longo de toda a vida do indivíduo.
Na sociedade contemporânea, a participação da mulher tem sido significativa no que
tange ao direito à educação, ao mercado de trabalho, embora ainda haja muito a conquistar. No
atual contexto, é uma condição importante para um bom viver, participando e assumindo
funções ativas, além de enfrentar os desafios que procuram representar negativamente a
mulher. Desta forma, a Educação exerce uma função importante possibilitando a mesma
vivenciar e acompanhar as modificações que ocorrem na sociedade contemporânea.
A mulher inserida em um contexto educacional está muito mais preparada para enfrentar
os desafios que a sociedade moderna oferece, além da competência adequada para se opor a
qualquer discriminação ou transgressões dos seus direitos. Através de uma inclusão educacional,
a mulher poderá compreender o mundo e intervir na sociedade na qual está inserida e
acompanhar as evoluções tecnológicas pelas quais passa a sociedade.
No Brasil, o censo de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
(IBGE) destaca que na formação social multicultural da população, o sexo feminino constitui a
maioria da população brasileira, encontradas de maneira igualitária em todas as classes sociais e
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econômicas. Mesmo assim, a desigualdade de gênero ainda é uma realidade, quando 73% das
mulheres recebem salários aquém se comparado aos dos homens. Constata‐se que as mulheres
enfrentam grandes jornadas de trabalhos e muitas desempenham o papel de chefes de família.
Com relação à colocação no mercado de trabalho, as mulheres ainda levam desvantagens em
relação aos homens. Pesquisas apontam que tem sido elevado o número de mulheres que estão
frequentando a escola em busca de formação e qualificação profissional, ainda assim, ainda há
um grande contingente de mulheres que não possuem formação e experiência profissional e que
se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Segundo Albuquerque & Triccoli (2004), a vulnerabilidade social, é compreendida como
espelho das condições de bem estar. Para esse autor, o bem estar social se caracteriza em dois
subcomponentes, a saber: o bem estar econômico composto de emprego, salário e renda, e o
bem estar social demográfico como: moradia, saúde, alimentação, lazer, educação entre outros.
A vulnerabilidade social apresenta‐se como definição oriunda da área dos Direitos
Humanos. A mesma refere‐se a grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou politicamente, na
promoção, proteção ou garantia de seu direito à cidadania. A vulnerabilidade social possui um
caráter multifacetado, que envolvem inúmeras dimensões, a partir das quais pode‐se verificar
situações de vulnerabilidade dos indivíduos, famílias ou comunidades. Essas dimensões estão
relacionadas tanto às características próprias dos indivíduos ou grupos quanto àquelas relativas
ao meio social no qual estão inseridos. (Virgolin & Padoin, 2009).
O Programa Mulheres Mil foi instituído pela Portaria do Ministério da Educação nº 1.015
de 21 de julho de 2011, este foi incluso no Programa Brasil sem Miséria e integra um conjunto de
ações que fortalecem as políticas do Governo Federal voltadas para a inclusão social. O Programa
tem seu arcabouço no Brasil no ano de 2007 por meio de parceria com instituições canadenses
que atuam na educação profissional intituladas como Colleges. O Programa caracteriza‐se pela
possibilidade ao acesso à educação, promoção do desenvolvimento das potencialidades de
mulheres inseridas em comunidades desfavorecidas, fortalecimento do processo de inclusão
social, da elevação da autoestima e maior confiança em sua trajetória de vida. A princípio o
objetivo do programa seria a formação educacional, profissional e cidadã de mulheres em
situação de vulnerabilidade social das regiões norte e nordeste. E, somente em 2010, todos os
estados da federação foram contemplados com a implantação do Programa Mulheres Mil nos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus São Raimundo
Nonato, atendendo ao Programa Mulheres Mil, Educação, Cidadania e Desenvolvimento
Sustentável, deu início ao programa no ano de 2011, quando então a equipe multiprofissional
elaborou o Projeto Alimentando a Cidadania, com a oferta do curso Padeiro Confeiteiro, cujo
objetivo seria a inclusão destas alunas no mundo do trabalho, aumentar sua autoestima, além de
resgatar seu papel de protagonista na sociedade.
A cidade de São Raimundo Nonato, mais especificamente os Bairros Santo Antônio e Alto
São Félix, foram contemplados por atender requisitos de acesso ao programa, por estes
apresentarem sérios problemas de infraestrutura, saneamento básico, e a própria violência se
instalando nos bairros em consequência das drogas, além do baixo nível de escolaridade. Durante
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o processo de seleção das 100 mulheres, foram adotados alguns critérios para sua participação
como: limitações quanto à aprendizagem, pobreza proeminente, condições precárias de moradia,
situação de desemprego e ou emprego com baixa remuneração, baixo autoestima, exclusão
quanto aos serviços públicos locais, e estado de vulnerabilidade social. Declara‐se também outro
requisito, a inclusão da mulher em alguma política de benefícios como Programa Bolsa Família,
onde estes critérios passam a ser adotados nos demais processos de seletivos.
Os cursos foram propostos a partir das justificativas e razões como: o Campus do IPFI ‐
São Raimundo Nonato possui o Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, conta com uma equipe de
profissionais da área de turismo e da gastronomia, laboratório de cozinha, móveis e utensílios
necessários para as aulas práticas. Aliado a isso, o município de São Raimundo Nonato apresenta
vocação para o turismo, tendo como principal atrativo, o Parque Nacional da Serra da Capivara,
tombado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em
1993, como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Após a finalização de duas turmas do Curso Padeiro Confeiteiro, em 2013, a gestão local
do Programa Mulheres Mil decidiu pela oferta de 100 vagas para o Curso de Copeira. O público
alvo são mulheres residentes nas comunidades do Baixão da Guiomar e Santa Luzia, as referidas
comunidades foram selecionadas por, também, atenderem aos requisitos de acesso ao Programa
Mulheres Mil. As comunidades Baixão da Guiomar e Santa Luzia são caracterizadas por uma
realidade em que um significativo número de mulheres apresenta‐se como chefes de famílias,
desempregadas, baixa escolaridade e assegurada por algum programa de benefícios.
Destaca‐se que os recursos utilizados para realização do curso, são advindos da Lei
Orçamentária Anual (LOA) que possui rubricas para pagamento da bolsa‐auxílio às mulheres,
produção de material didático, aquisição de material permanente e de consumo, no entanto a
equipe multiprofissional é voluntária ao processo, incluindo profissionais do município e também
do IFPI‐ Campus São Raimundo Nonato, das áreas de saúde, turismo, direito, administração, das
licenciaturas e técnico‐administrativos. Ressaltam‐se, ainda, as parcerias externas, como a
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), que disponibilizou informações
relevantes ao processo de escolha dos bairros e de seus moradores e a Prefeitura de São
Raimundo Nonato, que disponibilizou o transporte para as alunas.
Chama‐se atenção, que a partir de 2014, o Programa Mulheres Mil foi integrado ao
Programa de Acesso ao Ensino e Emprego ‐ PRONATEC. Assim, os cursos em 2014, serão
pactuados e ofertados pelos mesmos processos desenvolvidos pelo PRONATEC. Espera‐se, que
essa parceria, não provoque mudanças significativas quanto à metodologia e filosofia do
Programa na sua essência.
Considerando essas premissas discorridas, este artigo busca conhecer, a partir da
percepção das alunas, opiniões acerca de resultados decorrentes da sua participação no Curso de
Copeira, Programa Mulheres Mil ‐ Campus São Raimundo Nonato.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se configura como um estudo de caso. Segundo Fialho & Neubauer (2008), o
estudo de caso busca propiciar vivência da realidade baseada na discussão, na análise e na busca
de soluções de problemas da vida real.
Para desvelar o problema do estudo, o Programa Mulheres Mil – Curso Copeira, oferecido
pelo Instituto Federal do Piauí – Campus São Raimundo Nonato, formulou‐se as seguintes
questões: quais as razões que levaram a aluna a participar do Programa Mulheres Mil? Como
familiares e amigos percebem a participação da aluna no Programa Mulheres Mil? Como essas
alunas se sentem convivendo somente com mulheres em sala de aula? Como essa aluna percebe
aspectos positivos/negativos relacionados ao programa? Quais as dificuldades enfrentadas pelas
alunas dentro/fora da sala de aula? Qual o nível de satisfação da aluna ao participar do
programa?
Em face às dificuldades de se alcançar o número de alunas matriculadas, no total de 100,
optou‐se por trabalhar com uma amostra intencional, englobando 36 alunas do Curso de
Copeira. As amostras intencionais são mais vulneráveis à subjetividade e a influência do
pesquisador, entretanto elas apresentam vantagens, pois são obtidas com maior agilidade e
facilidade, desta forma optou‐se por oportunizá‐la.
Para responder aos questionamentos, apresentam‐se os seguintes procedimentos
metodológicos: a) Análise bibliográfica; b) Levantamento de percepções das alunas em relação à
participação no Programa Mulheres Mil (questionários); c) Análise dos dados coletados; d)
Conclusão da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram da pesquisa 36 alunas matriculadas no curso de Copeira. Quanto à questão
sócio econômica, no que concerne ao estado civil; 87% das mulheres são casadas; 12% se
declararam solteiras e 1% viúvas. Em relação à moradia, 92% afirmaram que vivem em casas
próprias; 4% pagam aluguel; e 3,8% residem em casas cedidas por familiares. Segundo a faixa
etária, 13% possuem idade entre 20 e 30 anos; 37% apresentam idade entre 31 e 40 anos e 34%
das mulheres estão na faixa etária entre 41 e 50 anos de idade. 100 % das mulheres possuem
filhos. Quanto à escolaridade, a pesquisa revela que, 67% possuem o ensino fundamental
completo; 31% afirmaram possuir o nível fundamental incompleto; 27% concluíram o nível médio
e 2% possuem graduação. Quanto à renda familiar, 97% ganham até meio salário mínimo.
Pergunta 1: Quais as razões que levaram você a participar do Programa Mulheres Mil?
Observa‐se que 50% apontaram o retorno à sala de aula; 31% afirmaram a socialização,
como razão principal da sua participação; 8% apontaram “outros” como resposta; 6%
Auxílio/Bolsa; e 5% das alunas afirmaram como razão principal a ocupação do seu tempo. Assim,
frequentar a sala de aula apresenta significados importantes, como a busca pelo saber, e o
retorna à sala de aula. Contribuindo efetivamente para mudanças em sua vida. Os esforços
devem ser empreendidos no sentido de promover, incentivar a inclusão e a convivência no
espaço escolar. (BARCELOS, 2010)
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Pergunta 2: O que seus familiares e amigos comentam sobre sua participação no
Programa Mulheres Mil?
Evidencia‐se que 81% das alunas afirmaram serem positivas, no sentido de proferirem
incentivos para continuar estudando; 11% perceberam mudanças significativas; 5% apontaram
outros comentários; 3% não perceberam mudanças. Esta constatação reflete que o apoio de
familiares e amigos contribui para o aumento da autoestima, na superação das dificuldades, o
que contribui na aprendizagem dessas alunas.
Pergunta 3: Como você se sente convivendo somente com mulheres em sala de aula?
Verifica‐se que 53% das alunas se sentiam mais fortalecidas ao conviver com outras
mulheres em sala de aula; 36% se acharam motivadas para continuar; 5% não percebem
diferença; 3% responderam “outras” e 3% não responderam. Para esse grupo de alunas, conviver
com outras mulheres, favorece a troca de experiências que resultam na aproximação entre elas.
Para Nogueira (2001), o homem tende a se relacionar com pares sociais, logo, participar de um
grupo possibilita ao sujeito a escolha por pessoas com as quais almeja estabelecer laços afetivos
e experiências positivas.
Pergunta 4: Você percebe aspectos positivos relacionados a sua participação no Programa
Mulheres Mil?
Em relação aos aspectos positivos, observou‐se que 94% das mulheres apontaram sim
como resposta; 3% não perceberam aspectos positivos quanto a sua participação no programa;
3% não responderam. O Programa Mulheres Mil, tem como propósito, a elevação da
escolaridade possibilitando a Inclusão social e produtiva da mulher cidadã no mundo do trabalho.
Pergunta 5: Você percebe aspectos negativos relacionados à sua participação no
Programa Mulheres Mil?
Já, quanto à percepção de aspectos negativos por sua participação, 78% das alunas não
perceberam aspectos negativos; 11% perceberam aspectos negativos; 11% não responderam.
Embora, o reduzido percentual de mulheres que perceberam aspectos negativos, está
relacionado à imagem negativa delas próprias, transportando para a sala de aula tal qual: a pouca
escolaridade, os conflitos, o medo de não conseguir aprender e apreender novos conhecimentos.
Pessoas com pouca ou nenhuma escolarização, excluídas da sociedade e que enfrentam violência
dos mais variados tipos, tornam‐se limitadas quanto ao reconhecimento dos direitos enquanto
cidadã. A participação em políticas de inclusão, a exemplo do Programa Mulheres Mil, possibilita
a essas alunas perceberem posturas assertivas no espaço de sala de aula e nas suas
comunidades.
Pergunta 6: Quais as dificuldades enfrentadas dentro de sala de aula?
Não perceberam dificuldades, 25% das alunas; 25% não responderam; 14% colocaram
como dificuldade a compreensão e entendimento de matemática; 11% apontaram o tempo que
permaneceram fora da escola o que tem interferido na aprendizagem; 11% responderam a
ansiedade no aprendizado; 8% apontam dificuldade de compreensão e entendimento dos
conteúdos de algumas disciplinas; Em relação às disciplinas específicas foi apresentado
percentual de 3%. Enquanto outros 3% apontaram a convivência em sala de aula. É pertinente
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conhecer determinados aspectos negativos percebidos pelas alunas do Programa Mulheres Mil,
pois entende‐se que para uma melhor compreensão de algumas questões percebidas pelas
alunas podem contribuir para a reflexão e melhorias na metodologia do programa.
Pergunta 7: Quais as dificuldades enfrentadas fora de sala de aula, ao participar do
Programa Mulheres Mil?
Com relação às dificuldades encontradas fora do ambiente escolar, verifica‐se que 50%
das alunas afirmaram ser dificultoso o deslocamento; 22% não encontraram dificuldades; 17%
apontaram que deixar seus filhos pequenos, também é uma dificuldade; 11 % das respondentes
afirmaram ter a incompreensão da família. Destaca‐se que as alunas são residentes das
comunidades do Baixão da Guiomar e Santa Luzia. A distância até o Campus São Raimundo
Nonato é em torno de 5 a 7 quilômetros. Estas, por sua vez, não dispõem de transporte próprio.
Por outro lado, o município de São Raimundo Nonato, não dispõe de transporte urbano público.
A princípio a SEMTAS comprometeu‐se a ofertar o transporte, entretanto a falta de regularidade
tornou‐se um empecilho. Deixar os filhos menores e a incompreensão dos familiares monstram‐
se dificuldades enfrentadas por essas alunas. Vale lembrar que a sociedade é hierarquizada e
estruturalmente machista, injusta e desigual, quando a mulher é responsável pelas tarefas
domésticas como: cuidar dos filhos, arrumação da casa, ensino das tarefas escolares, entre
outras.
Pergunta 8: Você está satisfeita em participar do Programa Mulheres Mil?
Observa‐se que na percepção da aluna, 89% estão satisfeitas com o Programa Mulheres
Mil, enquanto, 11% afirmam que não estão satisfeitas. Compreende‐se que aspectos negativos
percebidos pelas alunas podem levar gestores e docentes do programa a uma reflexão que
contribua para superação de dificuldades enfrentadas pelas mesmas dentro da sala de aula.
Pergunta 9: Você pretende continuar estudando?
Quanto à 9ª questão, 89% das respondentes sinalizam pretender continuar os estudos,
enquanto apenas 11% responderam negativamente. A aprendizagem pode acontecer ao longo da
vida, esta por sua vez apresenta relação muito próxima com a cidadania, com a inclusão social.
Para Legran (1970), o verdadeiro significado da educação é o desenvolvimento contínuo do
indivíduo. Portanto, a educação continuada apresenta‐se como uma grande oportunidade para a
autonomia, empoderamento, inclusão social e produtiva das participantes do Programa
Mulheres Mil.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa buscou conhecer, na percepção da aluna, sobre os efeitos decorrentes da
sua participação no Programa Mulheres Mil, conhecer características socioeconômicas dessas
alunas, suas expectativas, como ocupar o seu tempo disponível, suas experiências na sala de
aula.
Verificou‐se na maioria das falas das alunas a satisfação em participar do Programa
Mulheres Mil, atraídas pela oportunidade de melhoria de vida, em tornar‐se uma
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empreendedora, ou ter a possibilidade de atuação no mundo do trabalho, também ficou
evidenciado nas respostas das alunas a manifestação de realizações pessoais e profissionais.
As alunas do Curso de Copeira demonstram orgulho por estarem frequentando a sala de
aula, perceberam, também, que o apoio da família é importante, embora tenham encontrado
dificuldade, não foi motivo suficiente para desistirem de continuar estudando.
Na percepção das alunas, retornar aos estudos tem um valor relevante. Compreendida
dessa forma sob o olhar das pesquisadoras, as entrevistadas participantes da pesquisa estão no
caminho certo no que se refere a melhorias de suas vidas, dessa forma o resultado da pesquisa
demonstra que as alunas continuam a projetar suas vidas de maneira exitosa, e que o retorno à
sala de aula passa a ter um significado imensurável que vai além de uma certificação, quando a
maioria das alunas afirma sentir‐se útil e produtiva. Para elas, a sala de aula tornou‐se um espaço
de convivência no sentido de construir conhecimento e desenvolver as relações interpessoais.
É importante colocar que apesar das manifestações positivas sobre suas participações no
Programa Mulheres Mil, ainda existem alguns entraves como: a baixa autoestima, os conflitos
enfrentados no dia a dia, a pouca escolaridade e o medo de não conseguir acompanhar as
disciplinas, contribuem para situações de evasão no ambiente escolar.
O Instituto Federal do Piauí – Campus São Raimundo Nonato, tem possibilitado a esse
segmento da população local, mudanças de atitude por meio de ações educativas, a saber: maior
incentivo ao convívio entre as alunas, docentes e gestores do programa um maior envolvimento,
possibilitando que as alunas desenvolvam a elevação da autoestima, o sentimento de pertença à
instituição, promovendo a inclusão escolar.
É importante alertar a comunidade acadêmica do Instituto Federal do Piauí – Campus São
Raimundo Nonato, para a importância às questões relativas à inclusão escolar de mulheres no
espaço de ensino aprendizagem, na construção de debates e estudos para esse segmento.
Assim, as ações educativas ofertadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social,
por meio do Instituto Federal do Piauí – Campus São Raimundo Nonato e do Programa Mulheres
Mil, representam fonte de inspiração para melhoria dessas alunas, na intenção de atender às
necessidades e expectativas de transformação nas vidas das mulheres do município de São
Raimundo Nonato.
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RESUMO

O presente artigo propõe uma reflexão sobre a
organização do espaço e o processo ensino

aprendizagem. Partindo do estudo de duas escolas no
município de São Raimundo Nonato‐PI

PALAVRAS‐CHAVE: escola, organização do espaço, tradicional, ensino aprendizagem, educação.

CONSTRUCTION OF SPACES IN SCHOOLS IN SÃO RAIMUNDO NONATO‐PI: TRADITION VERSES

MODERNITY
ABSTRACT

This article proposes a reflection on the organization of
space and the learning process. Based on the study of

two schools in the municipality of São Raimundo
Nonato‐PI.

KEY‐WORDS: school, organization of space, traditional teaching and learning, education.
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A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS NAS ESCOLAS EM SÃO RAIMUNDO NONATO‐PI: TRADIÇÃO
VERSUS MODERNIDADE
INTRODUÇÃO

A organização do espaço nas unidades de ensino influência diretamente no ensino
aprendizagens e no rendimento dos estudantes. Partindo de uma reflexão deste ponto, a
presente pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a atual organização do espaço
escolar e o processo de ensino‐aprendizagem na Unidade Escolar Edith Nobre de Castro e na
Unidade Escolar Deolindo Lima na cidade de São Raimundo Nonato‐PI, visando refletir as
deficiências causadas pela organização do espaço escolar nessas instituições. A escolha destas
escolas dar‐se pelo fato de São Raimundo Nonato localizar‐se no sudeste do estado do Piauí, um
município com pouco mais de 32 mil habitantes e cidade polo movimento no comércio
recebendo pessoas de cidades vizinhas.
A atual organização do espaço escolar instigou questionamentos, já que, apesar de
utilizada até hoje na maioria das instituições remete a princípios antigos, vimos que ao longo do
tempo poucas coisas mudaram em relação à organização do espaço escolar, assim visamos
através dessa pesquisa elucidar tais questões. E assim saber como a atual organização do espaço
escolar interfere no processo de ensino‐aprendizagem.
Algumas vertentes vêm surgindo em contraposição ao modelo tradicional de ensino. A
exemplo da Escola Nova que traz uma maior valorização da figura do estudante, pois apesar de se
apresentarem como instituições próprias de ensino, o processo se dá por meio de troca de
conhecimentos, cooperação, onde o professor desempenha a função de direcionar o estudo,
ostentam valores como: a solidariedade e a democraticidade. Nessas instituições o espaço físico
é secundário no processo de ensino‐aprendizagem, pois não há salas o prédio funciona como um
ponto de apoio, o aprendizado se dá em qualquer tipo de ambiente relacionando os conteúdos
com o cotidiano.
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MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho partiu da observação do espaço escolar em duas unidades de ensino
na cidade de são Raimundo Nonato. Sendo desenvolvido na Unidade Escolar Edith Nobre de
Castro e na Unidade Escolar Deolindo Lima que fazem parte da rede estadual de ensino deste
município e são contempladas com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) do qual fazemos parte, e deu‐se através de pesquisa de campo (observação do espaço
escolar, entrevista e aplicação de questionários).
Após um estudo sobre o tema partindo de um levantamento bibliográfico procedeu‐se
uma observação das escolas estudadas, esse método também é válido durante a realização dos
estudos sempre que se fizer necessário, até porque ao falarmos de organização do espaço escolar
é de fundamental importância que o observemos.
Assim, essa pesquisa busca englobar a maior quantidade de aspectos que envolva o
cotidiano escolar, esperamos deste modo que os métodos utilizados e os resultados obtidos
sejam úteis para a obtenção dos resultados.

ESCOLA E ESPAÇO EM PROCESSO HISTÓRICO

A escola pública data do século XIX uma época de profundas transformações no mundo
capitalista. Segundo Zarakin (2002) a mesma surgia como uma das várias forças políticas
destinadas a mudar, organizar, higienizar e disciplinar os espaços públicos.
Falar em organização do espaço escolar é fazer uma análise dos aspectos físicos e
ideológicos da escola, uma vez que com a criação das mesmas, o ensino passou a ser realizado de
forma isolada do mundo exterior, os alunos são separados por turmas, idades e avaliados
segundo critérios estabelecidos pela instituição, desta forma ensino e prática estão separados
pelos muros das instituições de ensino, para Zarakin (2002, pag.55) “a escola tende a se isolar, a
separar‐se do ambiente que a rodeia. Esta postura permite‐lhe estabelecer limites entre os
saberes legítimos‐ensinados dentro dela e os existentes no mundo exterior‐não legítimos‐”.
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Ao pensarmos em educação, a transmissão dos conteúdos e a relação professor aluno é
de suma importância no processo de ensino‐aprendizagem, porém, dar ênfase apenas a esses
fatores não constitui aquilo que julgamos ser a função da escola, que além de educar a nosso ver
deve promover um espaço em que todos os envolvidos no âmbito educacional sintam‐se bem
acolhidos de maneira a favorecer a ensino‐aprendizagem a esse respeito Freitas (2008, pag.54)
dá um enfoque especial ao afirmar que: “a escola precisa compreender que a forma como
organizamos os espaços é tão importante para a aprendizagem quanto ter uma boa didática na
sala de aula, e que pouco adianta investir na didática se seus espaços afirmam o contrário”. Desta
maneira, pensar numa escola que separe a teoria da prática vai contra alguns objetivos da
educação, dentre eles o de preparar o indivíduo para viver em sociedade, e recai a modelos
arcaicos que priorizam apenas a transmissão de conteúdos.
Porém a realidade das nossas escolas está muito aquém daquela que realmente deveria
ser, assim cabe aos envolvidos no processo educacional usarem criatividade, inteligência e
procurarem as melhores formas de propiciar ao ambiente escolar muitas vezes defasado,
condições para que o mesmo favoreça o processo de ensino e facilite o processo de
aprendizagem, Moura (2009, pag.143) ressalta que:
É, pois, urgente a necessidade de o professor entender sobre a relevância de se
organizar os espaços escolares de modo que as crianças possam explorá‐los, manipulá‐lo
e nele interagir, desenvolvendo, assim, sua criatividade, bem como construindo as bases
das suas estruturas sensoriais, motoras e cognitivas tão necessárias ao desenvolvimento
e à aprendizagem.

Nessa concepção professores e alunos estão intimamente ligados, ao que se refere a
educação e organização dos espaços na escola, segundo Carpinteiro e Almeida ( 2009, pag.38) .
Na escola, os educadores são responsáveis pela organização e execução das atividades
escolares dos educandos. Eles organizam disciplinas e matérias do currículo e
determinam quais os espaços e os componentes físicos, como as edificações, os
equipamentos e o imobiliário, que serão necessários à realização do currículo. Assim, há
vínculos diretos entre as ações dos educadores dos educandos e do espaço da escola.

No entanto a organização do espaço escolar não é nem de longe responsabilidade
exclusiva do professor, é de extrema importância que o discurso a esse respeito envolva todos no
meio acadêmico, para Freitas (2008, pag.55):
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Pensar no espaço escolar de forma a favorecer a aprendizagem é provocar, no interior
da escola, discussões que norteiam o trabalho pedagógico e administrativo da mesma,
colocando todos na roda e fortalecendo o coletivo. Talvez essa seja a forma de iniciar a
construção de uma estrutura mais democrática.

Considerando a organização do espaço escolar como fator determinante no processo de
ensino‐aprendizagem, antes de tudo é plausível que façamos as nossas reflexões e estudos ao
ponto de enxergarmos o quão importante é a arquitetura dos espaços para a comunidade
escolar, e para a vida dos que nela estão inseridos, Carpinteiro e Almeida (2009, pag.42) afirmam
que:
A arquitetura trata da qualidade das edificações o modo ou a forma como elas são
organizadas. De como os ambientes escolares ‐ salas, pátios, áreas abertas, entre outros,
são dispostos uns em relação aos outros e de como eles ocupam o terreno a eles
destinado, a arquitetura estabelece relações entre as atividades escolares e seu entorno
próximo e distante, na cidade ou no campo.

Sem dúvida fazer uma análise dos modelos organizacionais vigentes, e uma relação entre
os mesmos é fundamental ao passo que procuramos saber qual a interferência deles no processo
educacional, é certamente visível que o espaço no qual acontece a ensino‐aprendizagem é
determinante para que a mesma se dê da melhor maneira possível, antes precisamos saber se os
espaços escolares oferecem boas condições tanto aos alunos quanto aos professores, a esse
respeito Carpinteiro e Almeida (2009, pag.46) relatam que:
Tais condições não somente favorecem a maior permanência das pessoas na escola,
mas, sobretudo, tornam–na um ponto de atração, isto é, um lugar agradável e
apropriado ao prazer dos educadores e educandos. Finalmente, a escola se constitui em
referência histórica positiva para a vida daquelas pessoas que por ela passaram:
professores, estudantes e funcionários. Nessa condição, o edifício escolar assume um
papel de destaque em sua memória, devido principalmente à arquitetura, associada aos
momentos vividos.

Ao fazermos tais estudos sobre arquitetura e educação é possível notar bons resultados
de instituições que resolveram abandonar o modelo tradicionalista e fundaram se em bases
arquitetônicas que não precisão tirar os alunos do seu meio social, muito pelo contrário os
mesmos são instigados a aprender em todo e qualquer lugar e ainda levarem o aprendizado a
todos os setores que estiverem interligados. Na linha de raciocínio Künzle (2007, pag.226):
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Nos espaços educativos acontecem os rituais, separam‐se os alunos por sexo, idade,
séries; organizam‐se filas e carteiras, estabelecem‐se os espaços hierárquicos entre
alunos, professores, funcionários. Não apenas o espaço interno da escola interessa;
também a localização, a disposição no espaço da cidade, os muros, a imagem que escola
gera na sociedade.

Um exemplo de escola que representa bem o modelo escolar que citamos e que será uma
das referências de nossa pesquisa é a “escola da ponte”, o site escola da ponte (2013) expõe que:
A organização que esta escola põe em prática inspira uma filosofia inclusiva e
cooperativa que se pode traduzir, de forma muito simplificada no seguinte: todos
precisamos de aprender e todos podemos aprender uns com os outros e quem aprende,
aprende a seu modo no exercício de cidadania.

Esses são alguns pontos importantes que norteiam essa pesquisa assim como a visão de
outros pesquisadores a respeito dessa relação (arquitetura e ensino‐aprendizagem), através da
análise destes e de outros teóricos buscamos enfim o êxito no estudo do tema levantado, que
julgamos ser de grande abrangência e importância, pois é fundamentado num tema que engloba
todas as nações indiscriminadamente, a educação.

UMA BREVE ANALISE SOBRE A UNIDADE ESCOLAR EDITH NOBRE DE CASTRO E UNIDADE
ESCOLAR DEOLINDO LIMA

Feito um estudo de observação na Unidade Escolar Edith Nobre de Castro e na Unidade
Escola Deolindo Lima, a partir das atividades do Programa de Iniciação à Docência – (PIBID),
pode‐se observar uma dualidade nas práticas de ensino que se encaixam num processo de
transitoriedade entre ensino tradicional e moderno. De forma que nesta pesquisa entende‐se
como moderno uma atividade educativa que dispõe de recursos e novas tecnologias provindas
do fim do século XX e início do século XXI.
Partindo de um estágio de observação pode‐se constatar que as escolas estudadas
apresentam um ensino paralelo em que identificamos que mesmo estando em um período no
qual se ampliaram tantas ideias e práticas pedagógicas, as mesmas conservam práticas um tanto
quanto tradicionais.
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Essa prática tradicional presente nas escolas pode ser identificada na própria organização
de sua espacialidade, influenciando diretamente no ensino aprendizagem. Consideramos três
pontos para manifestação desta escola tradicional em nossa pesquisa. O primeiro foi a
organização interna das salas de aula. De forma que constatamos em todas as salas das duas
unidades os alunos se organizavam perfilados, método característico do fim século XIX e início do
século XX e que nos é deixado como legado para a escola dos dias atuais. Destacamos que pensar
em uma nova perspectiva de escola em que os alunos sentam‐se em círculos ou de forma que um
fique frente outro, se desconstrói a ideia do professor como transmissor de conhecimento e
viabiliza a possibilidade de aprender com atividades em grupo.
Logo, a atual organização do espaço escolar remete conceitos da escola tradicional,
baseia‐se numa relação entre alunos e professores magistrocêntrica (centrada no professor), isso
fica nítido ao vermos a forma como os alunos são dispostos na sala de aula, perfilados, voltados
para o professor que por sua vez tem dificuldade em atingir a turma em sua totalidade, gerando
rótulos como: “A turma do fundão”, que se refere a posição que um determinado grupo ocupa
no espaço da sala de aula.
Ficou evidente nas respostas dos docentes aos questionários e entrevistas que todos os
professores, mesmo reconhecendo a importância de organizar seus alunos em círculo para ter
uma melhor visão da turma, preferem organizar suas salas de aula com base no modelo
tradicional, em que os alunos são perfilados e o professor lhes repassa os conteúdos de interesse,
os mesmos alegam para isto que geralmente lidam com salas com grande quantidade de alunos e
a forma perfilada permite um maior controle de todos, uma das professoras foi bastante enfática
ao ser perguntada se consegue explicar o assunto a todos os alunos da mesma forma quando eles
estão perfilados: “consigo! pois quando os alunos do fundo não prestam atenção eu me imponho
berro mesmo.” outro professor enfatizou que a didática é fundamental e que costuma percorrer
a sala de aula evitando a bagunça e interagindo com os alunos.
Perguntados sobre sua preferência ao sentar‐se na sala de aula 64% dos alunos
entrevistados declaram preferir as carteiras da frente, e quando perguntados se os professores
ensinam melhor os alunos da frente 51% disseram que o professor ensina todos da mesma
maneira e 49% disseram que o professor ensina melhor quem senta na frente e não dá atenção
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

necessária aos alunos do fundo. Deste modo evidencia‐se a influência da disposição tradicional
dos aluno em sala de aula no processo de ensino aprendizagem.
Um segundo ponto, a qual apresentamos como manifestação de ensino tradicional, é a
carência de um espaço recreativo para diversão dos alunos no momento do intervalo, pois o que
pode‐se observar que se dispõe para os alunos apenas um pátio comum para todas as turmas.
Contudo acrescido desta carência de espaço recreativo, necessita do controle do auxiliar de
vigilância e da diretora ou coordenador para os alunos menores não acidentarem‐se em suas
brincadeiras, já que muitas acontecem com correrias como (pega‐pega, bandeirinhas, esconde‐
esconde etc.).
Um terceiro ponto de reflexão que entendemos acontecer a manifestação do ensino
tradicional, é a própria dimensão de espaço para aprendizagem, pois muitos professores
entendem a escola como sinônimo do prédio de ensino. Já nesta pesquisa se propõe romper com
essa concepção de escola como um prédio. De forma que o espaço escolar seja qualquer espaço
que propicie o desenvolvimento da aprendizagem: como um prédio antigo, à beira de um rio,
museus, sítios arqueológicos, etc.
A importância de aulas que aproximam os discentes do meio social ficou nítida, ao
questionar os alunos das duas escolas a respeito das atividades fora das suas dependências, 54%
dos questionados disseram nunca ter participado de tais atividades, dos 46% que participaram
dessas atividades em algum momento de suas vidas 85% revelaram ser aulas bastante
interessantes, pois podem: tocar, olhar de perto, ou seja, estar em contato com o objeto de
estudo.
Frente a estes três pontos que apresentamos como presentes nas Unidades de Ensino
estudadas se caracterizam de um ensino tradicional, ressaltamos que a Unidade Escolar Edith
Nobre de Castro e a Unidade Escolar Deolindo Lima, encontram‐se em transitoriedade entre o
tradicional e o Moderno. Para fins de estudo de manifestação de tendências modernas nas
presentes escolas destacamos dois pontos.
Primeiro o crescente uso de novas tecnologias como data show, com a possibilidade
apresentação de vídeo‐aulas, filmes e documentários. Quando utilizadas de forma correta as
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mesmas contribuem para a contextualização dos conteúdos estudados. Logo, ficou constatado
que nas duas escolas estudadas existem recursos, porém ainda são pouco utilizados.
Um segundo ponto pode ser identificado em especifico na Unidade Escolar Edith Nobre
de Castro, que teve recentemente a construção de uma quadra de esportes, fato que vem
viabilizar o desenvolvimento das práticas educativas, ligadas ao esporte e a recreação, sendo este
um ponto que apresenta uma modernização da escola, opondo‐se a proposta tradicional. Neste
item destacamos uma carência nas estruturas físicas da Unidade Escolar Deolindo Lima, uma vez
que apresenta um aspecto de valorização das salas de aula.

CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho, constatou‐se que a arquitetura apresenta‐se como fator
importante no processo de ensino‐aprendizagem, pois delimita os espaços e impõe formas de
organização, que com um espaço escolar, mal organizado alunos e professores tendem a perder
o foco e o ensino que vem a ser defasado, constatou‐se também que a elaboração e o
cumprimento das metas dentro da instituição são comprometidos se a organização do espaço
escolar não for adequada.
Por fim, consideramos que a organização do espaço nas escolas se apresenta como um
campo bastante pertinente para estudos. Neste trabalho destacamos a avaliação feita por
intermédio observação a duas escolas. Pode‐se observar que a organização do espaço nas escolas
apresentam uma manifestação de uma tendência de um ensino pautado em concepção
tradicional. A tempo que destaca‐se uma dualidade com projetos modernos no uso de novas
tecnologias e novas construções.
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RESUMO
Este artigo é resultado de um projeto de
pesquisa literária realizado com os alunos do Instituto
Federal do Maranhão – Campus – Codó. A atividade
buscou analisar a presença do negro na obra O Cortiço,
de Aluísio Azevedo. Essa obra possui grande
representatividade para a literatura brasileira, sendo
leitura obrigatória no ensino médio. Como resultado da
análise foi possível descobrir que a presença do negro
foi caricatural e reduzido a alguns tipos estereotipados.
Em algumas passagens as descrições são chocantes com
a atribuição de aspectos animalescos a pessoas, a

apresentação de variados tipos físicos e psicológicos
aglomerando-se num cortiço, mantendo entre se algum
tipo de relacionamento. A obra mantém uma oposição
entre o cortiço, local de moradia de grande parte dos
personagens, e as casas de Romão e Miranda, esse
contraste representa a oposição entre a casa grande e
senzala, entre sujeitos e objetos, entre razão e instintos.

PALAVRAS-CHAVE: Negro, Aluísio Azevedo, Literatura, O cortiço.

THE PRESENCE OF THE NEGRO IN LITERATURE WITH EMPHASIS ON ROMANCE "TENEMENT"
ALUISIO DE AZEVEDO
ABSTRACT
This article is the result of a literary research
project conducted with students from the Federal
Institute of Maranhão - Campus - Codo. The activity
aimed to analyze the presence of the black book The
Slum Aluisio Azevedo. This secular book has great
representation for the Brazilian literature, and required
reading in high school. As a result of analysis was
possible to discover that the presence of black was
caricatured and reduced to a few stereotypical types.
Some passages are shocking to the descriptions by

assigning people to animalistic aspects, the presentation
of varied physical and psychological types crowding in a
tenement, between keeping up some kind of
relationship. The work maintains an opposition between
Local tenement housing of most characters and houses
Romão and Miranda; this contrast is the contrast of the
big house and the slave quarters, the subjects and
objects of reason and instincts.

KEY-WORDS: Black, Aluisio Azevedo, Literature, The tenement.
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A PRESENÇA DO NEGRO NA LITERATURA COM ÊNFASE NO ROMANCE “O CORTIÇO”, DE ALUÍSIO
DE AZEVEDO
INTRODUÇÃO
Trabalhar o estudo de obras literárias na forma de projeto vem se revelando uma
necessidade para tornar as aulas mais atrativas, dinâmicas, criativas e, principalmente, garantir o
envolvimento dos estudantes no papel de pesquisador.
A necessidade da adoção da pedagogia de projetos é justificada e necessária diante dos
fracassos constantes das abordagens tradicionais de ensino. São vastas as pesquisas que
demonstram o baixo impacto da aprendizagem quando os estudantes participam das aulas
somente na forma de expectadores. Adotar o projeto como caminho para ensinar literatura
significa colocar o aluno como intérprete leitor, crítico, ou seja, possibilita ao estudante um
envolvimento maior com a obra de arte (FENELON, 2004).
Mais que um modismo, o projeto representa uma mudança de posição do aluno, este não
será somente um ouvinte dos discursos docentes, não será somente um consumidor de
interpretações fixas, definitivas, mas ao contrário fará seus próprios discursos e ouvirá outros no
espaço de debate de ideias que um bom projeto sempre oportuniza.
Nesse contexto, o trabalho pedagógico sai da condição de alguém que ensina algo para
outro de forma impositiva e coloca dois sujeitos para dialogarem em um contexto de
descobertas. O papel docente perde sentido tradicional e ganha outro sentido mais importante
que é o papel de facilitador, orientador, motivador, animador das investigações discentes. O
docente tem um papel fundamental na elaboração dos problemas a serem pesquisados e os
estudantes precisam estar comprometidos com os desafios requeridos para uma aprendizagem
significativa, interativa, holística e desafiadora (FENELON, 2004).
Diante da necessidade de abordar o papel do negro na obra de Aluísio de Azevedo a
pedagogia de projetos foi o caminho escolhido pelas razões já expostas. Considerando-se ainda,
que uma obra literária representa um diálogo do leitor com o período histórico, social, cultural e
estético em que a mesma foi produzida. Por assim dizer, a leitura de uma obra de arte é uma
porta que se abre para olhar para o mundo, representa uma visão do passado, e também
oportuniza a compreensão do presente. O diálogo que se estabelece entre leitor e autor é
também um esforço interpretativo em que o primeiro atualiza ou refuta as ideias do segundo,
nunca será um diálogo improdutivo.
O trabalho com os alunos foi desenvolvido de modo que após um período de análise dos
aspectos gerais da obra cada grupo (alunos foram divididos em grupos) passou a fazer as leituras
em horários distintos aos horários das aulas e essas leituras eram posteriormente compartilhadas
na turma. Essa dinâmica gerou interpretações aprofundadas que foram, no final do ano letivo
2013, apresentadas a toda a comunidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão – Câmpus Codó.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Esta é uma pesquisa bibliográfica, explicativa e descritiva por ter abordado as diversas
relações da obra literária, das entrevistas, análise em profundidade dos dados construídos e a
consulta a diversas fontes bibliográficas (PRODANOV e FREITAS, 2013)
Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do segundo ano (2013) do Ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio, dos seguintes cursos: uma turma do curso Técnico em Agroindústria,
uma turma do curso Técnico em Meio Ambiente, uma turma do curso Técnico em Agropecuária e
uma turma do curso Técnico em Informática. Desse universo foram entrevistados 05 alunos.
O universo desta pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – Campus Codó. Localizado no Povoado Poraquê, Zona Rural do município de CodóMaranhão, a 5 km da sede municipal.
Trabalhou-se com a abordagem qualitativa para análise dos dados construídos/coletados
por considerar que o estudo de uma obra literária não pode se prender a resumos estatísticos, ao
contrário, faz-se necessário captar as subjetividades, sentimentos, ler entrelinhas, compreender
tipos e contextualizar as reflexões dos personagens (KAUARK; MANHÃES e MEDEIROS, 2010).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Fazendo uso da figura de linguagem zoomorfismo, Azevedo faz uma descrição dos
personagens negros e mulatos bem comuns a seu tempo, ou seja, são personagens com
características animalescas. Numa compreensão difusa do Evolucionismo, esses personagens
representam uma espécie de amostra da degeneração provocada pela mestiçagem ocorrida no
Brasil. (SCHWARCZ, 1993)
A mestiçagem para Azevedo era a razão da degeneração física e moral. Esse aspecto
aparece na obra a partir da relação da personagem Rita Baiana com Jerônimo (português), este
se separa da mulher seduzido pela beleza daquela mulata brasileira. A relação de ambos faz com
que Jerônimo se transforme em uma pessoa entregue aos prazeres da vida. Essa mudança
representa uma transformação de sua personalidade antes centrada no trabalho e na família,
como se pode observar nas palavras de Azevedo:
Desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de
animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita
preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às
imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a
mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos,
onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o
cheiro sensual dos bodes. (AZEVEDO, 1997, p. 85).
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Rita representa um estereótipo da sensualidade inescrupulosa da mulher, mulata
brasileira. Dona de uma sensualidade quase irresistível, a personagem possui características
sexuais próximas das características animalescas; uma espécie de animal sexual ou uma síntese
sexual que é atribuída à mulata brasileira. Esse aspecto depois será amplamente explorado por
outros autores como Amado (2002) e Freire (2000), e ainda hoje está presente no imaginário
coletivo. Mais explícito no carnaval em que a mulher mulata, negra, mestiça representa a
materialização do gingado, malemolência, do bailado sensual e sedutor. A esse respeito Freire
acrescenta:
Pode-se, entretanto, afirmar que a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses
para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda da mulher loira, limitada, aliás, a
classe alta terá sido antes repercussões de influências exteriores do que a expressão de
genuíno gosto nacional. Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: Branca para casar,
mulata para fuder, negra para trabalhar, ditado em que se sente, ao lado do
convencionalismo social da superioridade da mulher branca e da inferioridade da preta,
a preferência sexual pela mulata. Aliás o nosso lirismo amoroso não revela outra
tendência senão a glorificação da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza
de seus olhos, pela alvura dos seus dentes, pelos seus dengues, quindins e embeleço
muito mais do que as virgens pálidas e as louras donzelas. (FREIRE, 2000, p. 10).

O conjunto dos personagens é construído para confirmarem a tese do Determinismo
Geográfico, ou seja, a impossibilidade de desenvolver hábitos civilizados em países ou regiões de
clima tropical. Mais explicitamente é o personagem Jerônimo que passa por uma radical
mudança em sua personalidade quando começa viver e conviver com os habitantes do cortiço:
cometendo o assassinato de Firmo, deixando sua esposa Piedade (fica alcoólatra após a
separação) e entregando-se a uma vida de prazeres, que parece confirmar a tese degeracionista.
A esse respeito, Schwarcz (1993) afirma que:
Com relação à população negra vigorava uma visão evolucionista mais determinista no
que se refere ao potencial civilizatório dessa raça: os negros representam um exemplo
de grupo incivilizável, afirmava um artigo publicado em 1891, as populações negras
vivem num estado mais baixo de civilização humana. (SCHWARCZ, 1993, p. 111).

Por outro lado a relação de João Romão com Bertoleza possui um duplo aspecto de
exploração. Ela é explorada como mulher e como escrava. Como “mulher” se torna objeto sexual
do Romão numa relação próxima a de senhor e escrava estabelecida entre Casa Grande e a
Senzala. Nessa relação ocorre mais verdadeiramente um enlace entre um sujeito: João Romão e
um objeto Bertoleza. A condição de Bertoleza como objeto também é percebida em relação à
exploração material a que é submetida, como se pode constatar nas palavras de Azevedo:
Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma crioula suja, sempre
atrapalhada de serviço, sem domingo nem dia santo; essa, em nada, em nada
absolutamente, participava das novas regalias do amigo; pelo contrário, à medida que
ele galgava posição social, a desgraçada fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João
Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada como uma cavalgadura de que já não
precisamos para continuar a viagem. (AZEVEDO, 1997, p. 72).
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A relação que João Romão estabeleceu com sua esposa Zulmira (filha de Estela e de
Miranda) tem características da relação estabelecida com Bertoleza, ou seja, se na relação
anterior ele usou sua amante para acumular um vasto patrimônio, na sua última relação ele usou
seu casamento para assegurar prestígio social. Romão estabelece em seus dois relacionamentos
uma relação pragmática e patrimonialista em que a companheira é usada como um instrumento
para conseguir algo (patrimônio e prestígio social). Deixando entender que a relação não tem
valor por ela mesma.
O cenário criado por Azevedo se aproxima das teses defendidas por Lobato (1951) e
Romero (2001) para ambos o mais grave problema brasileiro estava relacionado ao padrão
genético de seu povo, ou seja, o Brasil mesmo com sua natureza exuberante não conseguiria sair
da sua situação de subdesenvolvimento em virtude das qualidades biológicas de sua população.
Essa situação aparece diluída na vida do Cortiço. Os personagens são comparados a animais isso
é uma forma do autor enfatizar que os habitantes daquele espaço eram inferiores. Munanga
(2009) afirma que:
Segundo Saint-Simon os negros viviam num baixo grau de civilização porque
biologicamente eram inferiores aos brancos. Auguste Comte, mais influente do
positivismo, pensava que a superioridade da cultura material europeus talvez tivesse sua
fonte de explicação numa diferença estrutural do cérebro do homem branco. Os
dicionários e as enciclopédias do século XIX são unânimes em apresentar o negro como
sinônimo de humanidade de terceira. (MUNANGA, 2009, p. 32).

A morte de Bertoleza no romance representa a vitória das teses do branqueamento, do
evolucionismo, ou seja, venceu o elemento europeu, civilizado, culto e refinado, representado
por João Romão e seu ciclo de amizades; em detrimento do elemento negro, mestiço, inculto,
incapaz representado por Bertoleza e pelos demais negros e mulatos com suas vidas e futuros
incertos. (MUNANGA, 2009)
Um olhar mais aberto demonstra que o livro descreve a condição social dos ex-escravos,
jogados a sua própria sorte depois do fim da escravidão, sem emprego, estudo, condenados
pelos discursos oficiais e eleitos para deixarem de existir pela política do branqueamento. Ele é
um misto de denúncia (os ex-escravos viviam sem dignidade) e também de afirmação (eles são
incapazes de conseguir ascensão social e levam uma vida sem moral). Esses aspectos dão a obra
desse escritor maranhense uma densidade poucas vezes reunida em um único livro. (SCHWARCZ,
1993)
Cabe registrar alguns relatos dos alunos entrevistados, identificados pela sequência
numérica I, II, e III, sobre a leitura da obra estudada de Azevedo.
Os alunos esclareceram as principais lições que a leitura do livro gerou. Nos relatos se
pôde perceber que os discentes fizeram uma análise bastante elucidativa das condições dos
negros, suas mazelas e também sobre a condição atual na luta por direitos iguais. Seguem
respectivamente os relatos dos alunos I, II e III das entrevistas realizadas no dia 30.04.2014.
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I. Os negros são retratados como pobres, maltratados, explorados, excluídos da
sociedade e cheios de vícios. Até hoje os negros continuam lutando por direitos iguais.
Se na época de Aluísio de Azevedo eles já lutavam agora eles continuam para serem
respeitados na sociedade que tem bastante preconceito. Foi isso que aprendemos no
estudo do livro. II. Aprendemos que os negros eram sofredores, escravos e
desrespeitados pela sociedade e aprendemos também que a situação hoje está melhor,
mas ainda precisa melhorar. III. Uma oportunidade para conhecer mais os negros e
coisas que eles sofreram na sociedade. Então essa leitura é importante demais para
acabar com preconceitos. As discussões e trabalhos ajudam para entender melhor a
leitura.

CONCLUSÃO
A experiência de trabalhar o ensino de literatura a partir da realização de um projeto
permitiu um maior protagonismo, comprometimento e interesse dos alunos. Além desse
aspecto, o diálogo dos estudantes com a obra de Azevedo produziu uma espécie de
compreensão atualizada da obra desse escritor maranhense.
A imersão na obra do literato contribuiu para a construção de uma reflexão sobre o papel
do negro na literatura e na sociedade contemporânea. Uma história, que conforme discutida ao
longo do trabalho, foi construída a partir de um protagonismo negativo e uma presença
subalterna que reservou aos afro-brasileiros papéis coadjuvantes em nosso país.
Sobre isso, é importante ressaltar que o negro na literatura do século XIX foi descrito
conforme a crença vigente naquela sociedade, para a qual, estes eram considerados uma
subespécie humana condenada à extinção.
Finalmente, o trabalho propiciou o entendimento de que existem aspectos, crenças sobre
os negros na sociedade atual que precisam ser revistas. Entre as quais, a necessidade de
compreender as populações negras como humanas e que essa humanidade não cabe em
estereótipos, classificações generalistas e preconceituosas. Compreender os sujeitos em sua
humanidade é antes de tudo compreendê-los como pessoas marcadas por suas posições sociais,
suas identidades de gênero, suas masculinidades, feminilidades, suas idades, suas histórias, suas
culturas, seus espaços, suas frustrações e decepções.
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INCLUSÃO DIGITAL NA COMUNIDADE
Código: 934‐1389‐1‐RV
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‐ Comentários aos autores:
Não obstante o artigo atenda aos requisitos minimamente necessários ao parecer de
ACEITE nesta avaliação, demarca‐se que a recomendação final para o resultado
‘ACEITO’ estará condicionada à reformulação do mesmo de acordo com as análises e
recomendações elencadas no detalhamento a seguir:
1. Identificação:
Alude‐se que é importante e necessário demarcar a identificação e/ou formação dos
autores, considerando as orientações do modelo do artigo, quais sejam, IC, PQ. O
autor AMORIM é IC, é PQ? E NOGUEIRA NETO é IC ou PQ?
2. Palavras‐chave:
As key‐words grafadas (Technology, Inclusion, Computers) não correspondem à
totalidade das palavras‐chave elencadas (Tecnologia, Inclusão Digital, Informática,
Internet, Formação). Avalia‐se que é coerente que apareçam de forma
correspondente, devendo, portanto, realizar os acréscimos. [Technology, Digital
Inclusion, Computing, Internet, Training]
3. Introdução:
No 3º parágrafo: Corrigir a grafia hadware. [hardware]
No 4º parágrafo: Faltou mencionar o ano de referência dos dados utilizados do IPEA.
[Fonte: autor ou instituição/ano]
4. Resultados e Discussões:
Sugere‐se o aprofundamento deste tópico, vez que dois parágrafos apenas não dão
conta de evidenciar a riqueza da experiência da implementação da proposta de
trabalho que está sendo desenvolvida e certamente pelos elementos assinalados na
introdução e no tópico Materiais e Métodos os autores tem condições de realizar tal
registro. Podem explorar mais os resultados das ações que estão sendo desenvolvidas
no âmbito do Projeto de Extensão: Inclusão Digital na Comunidade, pois mesmo que a
execução esteja em processo, já possuem dados das etapas que foram realizadas.
Também apontar os resultados relacionados aos aspectos do processo de ensino
aprendizagem para o exercício da cidadania e para a qualificação profissional,
elementos que aparecem na introdução do artigo como objetivo do projeto.

5. Conclusão
Avalia‐se que se houver aprofundamento do tópico Resultados e Discussões, as
considerações grafadas na conclusão terão sustentação e fundamentos.
No 2º parágrafo em seu segundo período: E é neste ponto que entra o papel da
inclusão digital como indutor à inclusão social. Chico Science já dizia que os
computadores fazem parte. Os especialistas acrescentam: também fazem cidadania.
Observa‐se que faltou citar o ano da fonte; nesta referência utiliza‐se a palavra ‘arte’
no lugar da palavra ‘parte’ como foi grafado; encontra‐se incompleto o segundo
período da citação, deveria ser: Os especialistas concordam e acrescentam: também
fazem cidadania.
6. Referências
Corrigir a identificação dos autores, pois falta a complementação dos nomes. [Ver
modelo_artigo_CONNEPI_2014]
Verifica‐se que somente duas das citações foram utilizadas e isso ocorre no resumo do
artigo; nenhum registro das citações das referências aparece no corpo do trabalho, o
que nos leva a compreender que o uso dessas referências no texto pode enriquecer
ainda mais a contextualização do artigo e ainda que alguns dados e/ou informações
podem ter sido utilizados sem as devidas referências. Desta feita, sugere‐se uma
releitura do texto para as adequações em se tratando dos registros das fontes,
inclusive nas citações diretas e indiretas observadas no texto, considerando o rol de
referências bibliográficas que o artigo dispõe.

‐ Comentários para o comitê técnico‐científico do CONNEPI 2014:
Apesar de o artigo denotar fragilidade acerca da fundamentação teórica, avalia‐se que
atende aos critérios requeridos numa produção acadêmico‐científica. Convém
destacar a relevância acadêmica e social da temática abordada no artigo. Registra‐se
que o aspecto ‘Originalidade: Caráter Inédito e Inovador do Trabalho’ foi avaliado de
modo a atender o aspecto em pauta pelo conteúdo do artigo tratar de resultados de
pesquisa científica (elemento que aparece no ponto a ser avaliado), posto que sintetiza
os relatos do processo de operacionalização do Projeto de Extensão: Inclusão Digital na
Comunidade; pois, no que se refere ao caráter inédito e inovador do trabalho
propriamente dito salienta‐se que não dispomos de elementos que possibilitem
mensurar tal alcance. Ressalta‐se que o ACEITE estará condicionado à reformulação do
artigo, conforme recomendações elencadas.
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RESUMO
Os jogos educativos podem atuar como um recurso de
ensino auxiliando o professor na complementação das
aulas, proporcionando estímulo e interesse aos alunos.
O jogo visa estimular o raciocínio lógico, proporcionando
uma forma dinâmica de aprendizado e construção de
conhecimentos. Desta forma, reconhecendo a
relevância deste recurso tão importante, este trabalho
propõe o desenvolvimento e aplicação de cinco jogos, a
fim de utilizar essas atividades lúdicas como método
alternativo no ensino de química, destacando a
importância do jogo na construção do conhecimento.

Foram criados e aplicados cinco jogos de diferentes
temas de Química abordados no 1ª série do Ensino
Médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas do
município de Apodi‐RN. O objetivo deste trabalho e
auxiliar o processo de ensino‐aprendizagem e contribuir
para o desenvolvimento de uma aprendizagem
significativa. A aplicação dos jogos lúdicos ocorreu no
período referente de um ano letivo. Os jogos foram
aplicados como um complemento dos conteúdos, antes
da realização das avaliações escritas.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogos lúdicos, Química, Ensino‐aprendizagem.

PREPARATION OF LEISURE ACTIVITIES AS AID TO DEVELOP APRENDISAGEM MEANINGFUL
TEACHING OF CHEMISTRY
ABSTRACT
Educational games can act as a teaching resource
assisting the teacher in complementation classes ,
providing encouragement and interest students . The
game aims to encourage logical reasoning , providing
a dynamic way of learning and knowledge
construction . Thus , recognizing the significance of
this important resource , this paper proposes the
development and application of five games in order
to use this playful activities as an alternative method
in teaching chemistry , highlighting the importance of
play in the construction of knowledge.

Were developed and implemented five games of
different topics covered in Chemistry in 1st year of
high school at the State School Professor Antonio
Dantas municipality of Apodi ‐RN . The objective of
this work and assist the process of teaching and
learning and contribute to the development of
meaningful learning . The application of fun games
took place between referent of a school year. The
games were applied as a complement of the contents
before performing the written reviews .

KEY‐WORDS: Fun games, Chemistry, Teaching‐learning.
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ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS COMO AUXILIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
APRENDISAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
A partir de inúmeros aspectos novas metodologias do ensino têm sido estudadas, a fim
de compreender e sanar as dificuldades de aprendizagem manifestadas pelos alunos ao longo de
seu processo educacional. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio
(BRASIL, 1998), a Química, como disciplina escolar, é um instrumento de formação humana, um
meio para interpretar o mundo e interagir com a realidade. Entretanto a Química nunca foi uma
disciplina bem vista pelos alunos, para muitos, aprender Química é decorar um conjunto de
nomes, fórmulas, descrições de instrumentos ou substâncias, enunciados de leis (DOMINGOS;
RECENA, 2010). A maioria dos educadores não procura fazer com que os alunos discutam as
causas dos fenômenos, estabeleçam relações da ciência com o cotidiano, enfim, que entendam
os mecanismos dos processos que estão estudando (ZANON ET AL, 2008).
Diante dessas circunstâncias, as atividades lúdicas são práticas privilegiadas para a
aplicação de uma educação que visa o desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na
sociedade, como também instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores do processo de
construção do conhecimento, podendo ser definida de acordo com Soares (2004) como uma
ação divertida, seja qual for o contexto linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. A
atividade lúdica é uma prática educativa que visa o desenvolvimento pessoal e a atuação
cooperativa na sociedade, como também é um instrumento motivador, atraente e estimulador
do processo de construção do conhecimento (SANTANA; REZENDE, 2008).
Se existem regras, essa atividade lúdica pode ser considerada um jogo. Os jogos, por sua
vez, são atividades lúdicas mais antigas do homem. Acompanha a evolução cultural da
humanidade, é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogado e as regras a serem
compridas. Kishimoto (1996) expõe que o jogo educativo possui duas funções que devem estar
em constante equilíbrio. Uma delas diz respeito à função lúdica, que está ligada a diversão, ao
prazer e até o desprazer. A outra, a função educativa, que objetiva a ampliação dos
conhecimentos dos educandos. A divisão dos jogos educativos segue o esquema da Figura 1.

Figura 1: Esquema de jogos educativos.
Fonte: Kishimoto, 1996.
Segundo Borges e Schwarz (2005) ao criar ou adaptar um jogo ao conteúdo escolar
ocorrerá o desenvolvimento de habilidades que envolvem o indivíduo em todos os aspectos:
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cognitivos, emocionais e relacionais. Os jogos didáticos têm um valor indispensável no processo
de ensino e aprendizagem, sendo ferramentas alternativas que dão um bom suporte/apoio tanto
para o professor, que quer ser mediador do conhecimento para o aluno, como para o aluno que
deseja adquirir conhecimento, proporcionando o desenvolvimento de aprendizagem significativa,
que segundo Ausubel (1982), apresenta vantagens notáveis, tanto do ponto de vista do
enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno como do ponto de vista da lembrança posterior,
sendo uma aprendizagem mais adequada para ser promovida entre os alunos.
Na elaboração de um jogo didático deve‐se ter bastante cuidado, respeitar as condições
físicas e o desenvolvimento dos educandos, bem como o nível de interesse, a faixa etária e o(s)
tema(s) escolhido(s) para ser trabalhado. Cumprindo esses pontos os resultados esperados serão
alcançados com sucesso (NARDIN, 2010).
Vários estudos e pesquisas mostram que o ensino de química é em geral, tradicional,
totalmente desvinculado do dia‐a‐dia e da realidade em que os alunos se encontram (SANTANA,
2006), a partir desse contexto, Gazola (2010) constata‐se a necessidade e a importância da
aplicação de atividades lúdicas na disciplina de química. De acordo com Vygotsky (1989), os jogos
estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança; aprimoram o desenvolvimento de
habilidades linguísticas, mentais e de concentração; e exercitam interações sociais e trabalho em
equipe.
Segundo Roos et al (2009) no Ensino de Química a maneira com que alguns temas são
abordados, leva o estudante a vê‐ lá como uma ciência abstrata, já que muitas vezes não
consegue conceber as ideias de espaço tridimensional, dificultando a aprendizagem. Cabe aos
professores, buscar alternativas didáticas para reverter o problema, mostrando que a Química é
uma ciência cujos conceitos e leis são consequências diretas do comportamento da natureza. O
objetivo deste trabalho é tornar o ensino de Química mais atrativo para os alunos, facilitando e
melhorando o processo de ensino‐aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento de uma
aprendizagem significativa, nesse contexto, foram desenvolvidos cinco jogos e aplicados para
duas turmas de 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas do
município de Apodi‐RN.
MATERIAIS E MÉTODOS
O público alvo da aplicação dessa ferramenta didática foi duas turmas do 1ª série do
ensino médio, composta por um total de 39 alunos da Escola Estadual Professor Antônio Dantas
do município de Apodi‐RN. Foram confeccionados cincos jogos didáticos relacionados com a
Química com assuntos e regras diferentes. A escolha dos conteúdos para a aplicação dos jogos foi
coincidente ao conteúdo do 1ª série do ensino médio, com segui o assunto e o titulo do jogo:
Tabela Periódica‐Memória Periódica; Química Inorgânica‐ Baralho Inorgânico; Reações Químicas‐
Memória Química; Fenômenos Físicos e Químicos‐ Dominó Químico; Evolução dos Modelos
Atômicos‐ Trilha Atômica. É Importante destacar que antes de cada jogo são ministradas aulas
sobre o assunto a ser abordado no jogo e que em alguns jogos foram aplicados questionários, a
fim de avaliar o próprio jogo, em outros no inicio e no fim de foi aplicado um pré e pós‐jogo, a
fim de avaliar o método didático aplicado. Os materiais utilizados na construção dos jogos foram:
Cartolina Guache colorida, papel ofício, fita dupla face, canetas coloridas, plástico transparente
(papel contact), tesoura, cola, computador e impressora.
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Memória Periódica

Neste jogo foi trabalhado o assunto Tabela Periódica, o objetivo do jogo era formar pares
com o símbolo e o nome correto dos elementos da tabela periódica, além de destacar a
importância do trabalho em grupo. O jogo só acaba quando os alunos conseguem formar todos
os pares de todos os elementos. Tornou‐se necessário seguir as seguintes orientações para
melhor aplicação e encaminhamento da atividade a ser desenvolvida. Foram selecionados 30
elementos da Tabela Periódica para serem utilizados no jogo da memória, foram confeccionados
60 cartões, no qual 30 possuíam os símbolos dos elementos selecionados da tabela periódica e
30 seus respectivos nomes como é mostrado na Figura 2.

1

H

HIDROGÊNIO

1,01
Figura 2: Exemplos dos cartões da memória periódica.


Baralho Inorgânico

Neste jogo foi trabalhado a Química Inorgânica: acido e bases, foram escolhidos 36
produtos que contêm ácidos e bases. O objetivo do jogo era formar pares com os produtos
escolhidos e suas identificações ácidas ou básicas, além de destacar a importância do trabalho
em grupo,os produtos escolhidos estão presentes no cotidiano dos alunos, podendo ser
relacionados com a vivência dos mesmos. Foram confeccionados 72 cartões, no qual, 36
possuíam as imagens dos produtos selecionados e 36 possuíam a identificação de uma substancia
ácida ou básica como é mostrado na Figura 3 e Figura 4.

HO-

H+

BASE

SABÃO
HO-

HO-

H+

H+

HO-

H+

Figura 3: Produto e sua identificação com uma substancia básica.
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H+

HO-

HO-

H+

ÁCIDO
LARANJA
HO-

H+

HO-

H+

Figura 4: Produto e sua identificação com uma substancia ácida.


Memória Química

Neste jogo foi trabalhado as Reações Químicas, o objetivo do jogo era idêntico a um jogo
de memória tradicional, porém o reconhecimento das Reações Químicas era primordial para que
o jogador pudesse ir formando seus pares, foram selecionadas 36 Reações Químicas envolvendo
as de decomposição, síntese, simples troca e dupla troca para serem utilizadas no jogo, sendo 9
de cada. Numas peças continham as reações e em outras os nomes das mesma, Figura 5.

Figura 5: Peças que compõe o jogo Memória Química.


Dominó Químico

Neste jogo foi trabalhado os fenômeno físico e químico, o objetivo do jogo era idêntico a
um dominó tradicional, porém o reconhecimento dos fenômenos físicos e químicos era
primordial para que o jogador pudesse ir encaixando suas peças, o que obrigava o aluno/jogador
a identificar os fenômenos corretamente. foram selecionados 48 fenômenos físicos e químicos
para serem utilizados no bingo, sendo 24 de cada. Nas peças de um lado continham o nome
(Fenômeno Físico ou Químico) e do outro um figura representando um dos fenômenos, Figura 6.
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Figura 6: Duas das peças que compõe o Dominó Químico.


Trilha Atômica

Neste jogo foi trabalhado a Evolução dos Modelos Atômicos, o objetivo do jogo era
idêntico a um jogo de tabuleiro tradicional, porém o conhecimento sobre a Evolução dos
Modelos Atômicos era primordial. O jogo é composto por um tabuleiro feito de folhas A4, um
dado e 30 cartas, nelas continham perguntas do assunto e provas surpresas para que as equipes
realizassem no decorrer do jogo, conforme o modelo das cartas na Figura 7 e o Tabuleiro
construído na Figura 8.
Quais as principais
características do
modelo atômico de
Dalton?

Trilha Atômica

R.: Esférico;
Maciço;
Indivisível;
Nêutron.

Figura 7: Exemplo de uma das Cartas do jogo (Frente e verso).

Saí
da

1

3

5

Che
gada

Figura 8: Tabuleiro do jogo
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação dos jogos lúdicos na turma 1ª série do Ensino Médio, ocorreu no período
referente de um ano letivo. Os jogos foram aplicados como um complemento dos conteúdos,
antes da realização das avaliações. Durante a aplicação dos jogos, o comportamento dos alunos
foi observado, para que pudéssemos definir se as atividades estavam sendo válidas, fazíamos
interrupção durante alguns minutos, em algumas equipes, para fazer um levantamento das
dificuldades e dúvidas sobre o assunto explicado. Alguns alunos tiveram mais atenção que outros
nas atividades, e para esses, os jogos realmente foram interessantes, e de total ajuda na forma
de revisão do conteúdo anteriormente passado. Em relação aos alunos todos apresentaram uma
grande aceitação aos jogos trabalhados, isso foi comprovado a parti das analises dos
questionários e testes pré e pós‐jogos. O professor por sua vez, ficou muito satisfeito e
interessado com os resultados, propondo a elaboração de novos jogos sobre temas relacionados
à Química.


Memória Periódica

Os alunos mostraram um grande interesse pelo jogo. Esse jogo ajuda o aluno, a saber,
estar com regras, além de proporcionar a interação entre cada aluno com seus colegas de turma
e todos a sua volta. Foi observado que o jogo estimulou a curiosidade dos alunos a respeito dos
elementos químicos e seus símbolos, tornando‐se mais significativa à aprendizagem. No estudo
através da analise dos questionários aplicados sobre a eficácia do jogo “memória periódica” nos
mostrou que 100% dos alunos aprovam a utilização de jogos educativos em sala de aula com
facilitador de aprendizagem, 100% dos discentes consideraram o jogo “memória periódica”
divertido e um instrumento para tornar a aula mais interessante. Ainda Com base nos
questionários, evidenciou que 76,7% dos alunos nunca tiveram experiência com outros jogos
educativos que envolvam a tabela periódica, apenas 23,3% dos alunos já tiveram esta
experiência, 100% dos entrevistados afirmam que o jogo “memória periódica” facilitar a
aprendizagem sobre os elementos da tabela periódica, 93,3% dos alunos consideraram o jogo
“memória periódica” ótimo e 6,6% o considerou bom.


Baralho Inorgânico

Foi observado que o jogo estimulou a curiosidade dos alunos sobre o conteúdo de ácido e
bases, tornando‐se mais significativa à aprendizagem. No momento do jogo, os alunos
mostraram estar concentrados na tentativa de diminuir a possibilidade de erros. Esse jogo
proporcionar a interação entre cada aluno com seus colegas de turma e todos a sua volta. No
estudo através da analise dos questionários sobre a eficácia do jogo “Baralho Inorgânico” nos
mostrou que 100% dos alunos aprovam a utilização de jogos educativos em sala de aula com
facilitador de aprendizagem, 95% dos discentes consideraram que os jogos auxiliam para que a
aula torne mais atrativa e 5% dos discentes discordam dessa afirmação. Ainda Com base nos
questionários, evidenciou que 100% dos alunos nunca tiveram experiência com outros jogos
educativos que envolvam ácidos e bases, 100% dos entrevistados afirmam que o jogo “Baralho
Inorgânico” facilita a aprendizagem sobre o conteúdo ácido e bases, 95% dos alunos
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consideraram o jogo “Baralho Inorgânico” de fácil compreensão e 5 % dos discentes discordam
dessa afirmação.


Memória Química

No teste feito antes do jogo observou‐se que os alunos tiveram dificuldades para
responder algumas das questões. O teste continha seis questões envolvendo Reações Químicas.
A cada questão foi atribuída uma nota, somando‐se dez pontos no total. Tiveram notas elevadas,
porém muitas abaixo da média. percebeu‐se que 55% dos alunos obtiveram uma nota acima de
6,0 enquanto que 45% as notas foram inferiores a média escolar. Talvez por se tratar de um
assunto que requer muita prática e atenção, uma parte dos alunos não obteve êxito, e o
percentual abaixo da média foi bastante preocupante. Durante a aplicação do jogo pôde‐se
observar a curiosidade dos alunos pelo assunto trabalhado, a socialização entre os grupos, a
interação da turma, a diversão e ao mesmo tempo uma aula mais dinâmica, tornado mais
significativa à aprendizagem. Após a aplicação do jogo foi feito outro teste, que envolveu
questões diferentes do primeiro teste, ao comparar os resultados obtidos nesse teste com o
primeiro pôde‐se perceber que o jogo ajudou a melhorar o desempenho dos alunos com relação
ao conhecimento sobre Reações Químicas (80% obtiveram nota acima de 6,0).


Dominó Químico

No teste feito antes do jogo, observou‐se que os alunos tiveram dificuldades para
responder algumas das questões. O teste continha seis questões envolvendo fenômenos físicos e
químicos. A cada questão foi atribuída uma nota, somando‐se dez pontos no total. Percebeu‐se
que 52% dos alunos obtiveram uma nota acima de 6,0 enquanto que 48% as notas foram
inferiores a média escolar. Durante a aplicação do jogo pôde‐se observar a curiosidade dos
alunos pelo assunto trabalhado, a socialização entre os grupos, a interação da turma. Após a
aplicação do jogo foi feito outro teste. Ao comparar os resultados obtidos nesse teste com o
primeiro pôde‐se perceber que o jogo ajudou a melhorar o desempenho dos alunos com relação
ao conhecimento sobre fenômenos físicos e químicos (78% obtiveram nota acima de 6,0).


Trilha Atômica

No teste feito antes do jogo, logo após a aula teórica, pôde‐se perceber e comprovar com
os resultados obtidos, que os alunos apresentaram dificuldades para responder algumas das
questões, muitos acabava confundindo‐se na hora de fazer relação do modelo atômico com o
cientista que o desenvolveu. O teste continha apenas 6 questões envolvendo os modelos
atômicos, como mostra a Figura 4. A cada questão foi atribuída uma nota, somando‐se dez
pontos no total. Percebeu‐se que 45% dos alunos obtiveram uma nota acima de 6,0 enquanto
que 55% das notas foram inferiores a média escolar. Provavelmente por se tratar de um assunto
que requer leitura e muita compreensão de fatos históricos, boa partes dos alunos apresentaram
um baixo rendimento no teste aplicado e o percentual abaixo da média foi um pouco
preocupante, isso por se tratar de um assunto mais simples que muitos outros da química.
Durante a aplicação do jogo pôde‐se observar o interesse dos alunos pelo assunto trabalhado, a
socialização entre os grupos e a interação da turma. Após a aplicação do jogo outro teste foi feito
para avaliar a aprendizagem proporcionada pelo jogo, 68% dos alunos obtiveram uma nota acima
de 6,0 e apenas 32% obtiveram uma nota abaixo de 6,0. A partir do resultado podemos disser
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que o jogo funcionou como uma ferramenta lúdica bastante importante que contribuiu para um
melhora significativa dos resultados.
CONCLUSÃO
Os jogos educativos são atividades lúdicas que possuem objetivos pedagógicos
especializados para o desenvolvimento do raciocínio e aprendizado do jovem (RIEDER et al,
2005). A utilização de jogos educativos como atividade lúdica permite o desenvolvimento do
raciocínio e o aprendizado do jovem, possibilitando a interação dos alunos entre si e com o
professor, que através desta tática pode aprimorar sua própria prática pedagógica.
A função educativa dos jogos acima citados foi facilmente observada durante sua aplicação
ao verificar o favorecimento da aquisição de conhecimento em clima de alegria e prazer.
Cabe ressaltar que os jogos educativos não são substitutos de outros métodos de ensino,
eles são apenas suportes para o professor e poderosos motivadores para os alunos que
usufruírem os mesmos, como recurso didático para a sua aprendizagem.
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RESUMO
O presente trabalho é referente à última etapa do
projeto integrador dos alunos do Curso de Licenciatura
em Química do IFRN – Apodi. O estudo vem a tratar da
divulgação dos resultados coletados nas etapas
anteriores do projeto, bem como a aplicação de
metodologias que possam auxiliar no cumprimento dos
objetivos de informar a comunidade dos problemas
provocados pelo mau gerenciamento dos resíduos
domésticos na cidade, trabalhando com a aplicação e

apresentação de palestras nas escolas estaduais do
município e panfletagem de conscientização nas
mesmas, como também na comunidade “Projeto
Casulo” na qual se localiza nas proximidades do lixão
municipal. Com isso espera‐se conscientizar a
comunidade da problemática em discursão a fim de se
minimizar os impactos com pequenas atitudes que
possam melhorar a qualidade de vida da comunidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Conscientização, impactos, qualidade de vida.

INTEGRATOR PROJECT: DISCUSSION ABOUT THE IMPACTS CAUSED BY GARBAGE IN SCHOOLS
AND COMMUNITY FROM APODI‐RN
ABSTRACT
In this work Chemistry students of IFRN – Apodi related
the the last stage of Integration Project. That comes to
dealing with the dissemination of the results listed in the
previous stages of the project, and the application of
methodologies that can assist the length of the
objectives inform the community of the problems
Apodi‐RN caused by poor management of domestic
waste in the city. Working with the application and

presentation of lectures in schools and leafleting
awareness in them. This work was also realized in
"Projeto Casulo" community in which is located near the
city dump. With this, we hope to make the community
aware of the problem discursion in order to minimize
the impacts on small actions that can improve the
quality of community life.

KEY‐WORDS: Awareness, impact, quality of life
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PROJETO INTEGRADOR: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS PROVOCADOS PELO LIXO
NAS ESCOLAS E COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE APODI‐RN
1 INTRODUÇÃO
Os impactos causados no ambiente urbano, principalmente na periferia, como a poluição
do solo, decorrente, do acúmulo inadequado de resíduos sólidos que, na sua maioria, são
lançados nos logradouros públicos e em lixões, constituindo‐se uma verdadeira ameaça ao meio
ambiente, pois quando não recebem tratamento, podem causar proliferação de insetos,
roedores e aves que se alimentam da matéria orgânica que ali é depositada (MARQUES 2005).
Frente a esses parâmetros, as cidades apresentam‐se carentes de infraestrutura básica,
fruto da política de utilização do espaço ao longo do tempo. Com isso, pode‐se apontar que a
qualidade de vida de uma população está diretamente relacionada com a infraestrutura urbana
em que está inserida (CALIJURI, 2009).
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) se caracterizam como importantes agentes causadores
de degradação do ambiente urbano e natural, constituem‐se meios para o desenvolvimento e
proliferação de vetores tais como ratos, baratas, mosquitos entre outros, que em contato com o
lixo transmitem doenças infecciosas (FILHO; SOBREIRA, 2007).
Segundo Flores (2010), define resíduos sólidos como “todos os restos sólidos ou
semissólidos das atividades humanas ou não humanas, que embora possam não apresentar
utilidade para a atividade fim de onde foram gerados, podem virar insumos para outras
atividades”. Dessa forma, pode‐se considerar resíduo sólido qualquer material restante de uma
ação ou processo produtivo.
Em suma [...] o lixo “é tudo aquilo que não apresenta nenhuma serventia para quem o
descarta, para outro pode se tornar matéria‐prima de um novo produto ou processo, ou seja,
resíduo sólido”. Esse método usado gera benefícios e diminui o acumulo de resíduos,
reaproveitar e reciclar os materiais gera benefícios sociais e econômicos, pois muitas famílias
dependem do “lixo” para sobreviver, e visto que estes processos economizam energia e recursos
naturais também contribuem para o aumento da vida útil do Aterro Sanitário.
Mediante a toda a problemática existente na sociedade, o presente trabalho tem como
finalidade Informar a comunidade apodiense por meio de palestras e panfletagem, dos reais
problemas enfrentados no município. A fim de se mudar o pensamento e a atitude da
comunidade escolar e da comunidade circunvizinha ao lixão da cidade, foram desenvolvidas
algumas ações que devem suprir aos objetivos propostos para essa última etapa do Projeto
Integrador no que se concerne a problemática dos resíduos Domésticos.
No presente trabalho, encontram‐se os resultados alcançados, opiniões de alguns alunos
bem como de moradores da comunidade do “Projeto Casulo”, a qual sofre diretamente com os
problemas relacionados ao lixo na cidade, bem como mostra medidas que podem ser tomadas
tanto por parte dos poderes públicos, como também as pessoas em geral, a fim de que se possa
amenizar essa problemática.
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2 MATERIAIS E METÓDOS
Nesta última etapa do Projeto Integrador buscou‐se atingir os objetivos pertinentes e
almejados pelo projeto, para isso utilizou‐se metodologias e atividades que estão descritas no
decorrer do presente trabalho.
2.1. Palestras de Conscientização
Uma das metodologias empregadas foi a de apresentações de palestras de
conscientização na Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Na qual, inicialmente trabalhou‐se
com duas turmas de 3º ano do ensino médio, onde através de apresentação oral foi explanado a
problemática enfrentada no mundo, bem como na cidade de Apodi‐RN, assim como impactos
provocados pelo mau gerenciamento do lixo doméstico.
Discussões foram levantadas com os alunos no intuito de responder um questionário
pertinente ao problema abordado, onde os mesmos foram divididos em grupos para que
pudessem assim formar opiniões e chega a uma resposta conjunta. Em seguida cada grupo
deveria expor a sua resposta para os demais colegas de sala abrindo espaço para opiniões e
sugestões dos outros grupos frente à resposta do mesmo na forma de uma aprendizagem
coletiva.
2.2. Panfletagem de conscientização na cidade de Apodi‐RN
Como forma de atingir o maior número de pessoas sobre o assunto foi realizada uma
panfletagem que visava à conscientização da população, com informações que podem ser
adotadas a fim de se minimizar os impactos provocados pelo lixo domiciliar, bem como algumas
informações coletadas nas etapas anteriores do projeto no que diz respeito ao lixo produzido na
cidade de Apodi.
A panfletagem foi feita na Escola Estadual Professor Antônio Dantas, na Escola Estadual
Professora Maria Zenilda Gama e também na Comunidade “Projeto Casulo” de maneira a atingir
o público alvo do projeto: a classe estudantil, para com essa medida, construir cidadãos mais
conscientes dessa problemática, assim como os moradores da comunidade circunvizinha do lixão
da cidade, com medidas que possam vir a minimizar os problemas enfrentados em suas
residências.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, são apresentados os resultados alcançados nessa última etapa do Projeto.
3.1. Palestra na Escola Estadual Professor Antônio Dantas
A princípio procurou‐se a direção das escolas trabalhadas no intuito de desenvolver a
parceria com as mesmas. Demostrado interesse pelos diretores direcionou‐se a uma das
professoras da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, que disponibilizou duas de suas turmas
de 3º ano para que pudessem ser desenvolvidas as atividades.
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Na escola foi trabalhado com a apresentação de palestra de conscientização acerca da
problemática do lixo, como pode ser visto na Figura 01 a seguir:

Figura 01 ‐ Palestra na Escola Antônio Dantas
Durante a atividade abordou‐se temas como: Problemas do lixo domiciliar na cidade de
Apodi, Composição do lixo domiciliar, o que pode‐se fazer para reduzir a produção entre outros
pontos que atraiu bastante a atenção dos alunos que assistiam a mesma.
Ao final da explanação a turma foi dividida em 5 grupos dos quais cada grupo ficaria
encarregado de responder uma questão presente no questionário disponibilizado para os alunos,
o grupo deveria discutir entre eles e formularem uma resposta, que em seguida seria exposta
para os demais colegas. Abaixo Figuras 02 e 03 mostrando os grupos participando do debate:

Figura 02 ‐ Discussão entre grupos
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Figura 03 – Atividade durante o processo de discussão da problemática do lixo
De um modo geral, os alunos demostraram em suas respostas que ter entendimento
sobre o assunto e se sentirem responsáveis pela diminuição do acúmulo de resíduos, com
respostas concisas e diretas.
A seguir descrição de algumas respostas dadas pelos alunos após a apresentação da
palestra.
Quando questionado sobre que medidas podem ser tomadas para resolver a
problemática? O grupo chegou à seguinte conclusão:
“Conscientizar as pessoas mostrando os problemas que isso pode
acarretar e buscar ações e movimentos para tentar diminuir esse
problema e ter apoio de governantes e da população para resolver os
problemas”.
Já quando questionado de que maneira podemos conscientizar a população sobre os
problemas do lixo doméstico? O grupo respondeu:
“Através de campanhas, conscientizarem a população a separar o lixo
corretamente, cobrar dos órgãos públicos, a forma de tratar o lixo no lixão
para que acabem com a poluição”.
Por fim quando questionado sobre que benefício pode‐se conseguir com a
implementação dos métodos, um dos grupos explanou:
“Menos poluição, uma cidade mais limpa, sem riscos de contaminar o ar,
o solo que desde poluído pode demorar anos para se recompor como as
plantas e também não causara doenças nos seres humanos onde uma vez
prejudicados pode perder a vida. Devemos repensar melhor e fazermos
mais para o meio ambiente”.
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3.2. Panfletagem nas Escolas Estadual Professor Antônio Dantas e Professora Maria Zenilda
Gama (Apodi ‐ RN)
Uma das metodologias aplicadas no projeto foi a panfletagem, na qual foi desenvolvida
nas escolas durante o horário do intervalo das aulas, sendo mais fácil a divulgação das
informações de maneira a atingir o maior número de alunos possível, como pode ser vista na
Figura 04 a seguir.
No panfleto, estavam apresentados alguns resultados do projeto que retratam a realidade
da problemática do lixo na cidade da Apodi, bem como medidas que podem ser tomadas pela
população em seu cotidiano, assim como sensibilizar a comunidade escolar desse tema tão
importante no mundo contemporâneo.

Figura 04 ‐ Panfletagem nas escola municipais de Apodi – RN
Com isso espera‐se conscientizar a classe estudantil dos problemas e medidas que podem
ser tomadas a fim de se minimizar os impactos provocados pelos resíduos domésticos.
A panfletagem foi desenvolvida da mesma forma nas Escolas Estadual Professor Antônio
Dantas e Professora Maria Zenilda Gama, na qual tanto os alunos como os funcionários
receberam o panfleto com informações.
É importante salientar que em ambas as escolas na qual o projeto foi desenvolvido
existiam a coleta seletiva dos resíduos produzidos, no entanto segundo informações dos
professores e funcionários das escolas, muitos alunos não a utiliza de maneira correta, sendo
assim de fundamental importância a implementação de projeto nas escolas de conscientização.
3.4. Panfletagem na Comunidade “Projeto Casulo” Apodi‐RN
Como última atividade prevista e um dos objetivos do trabalho para essa etapa era a
panfletagem na comunidade “Projeto Casulo” que é situada próximo ao lixão da cidade de Apodi‐
RN.
A panfletagem foi desenvolvida de maneira a atingir o maior número de moradores
possíveis da comunidade como pode ser visto na Figura 05 a seguir:
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Figura 05 ‐ Panfletagem na Comunidade “Projeto Casulo”
Com isso espera‐se uma conscientização dos moradores, e que algumas medidas como a
reutilização de materiais presentes no lixo, reciclagem de parte dos resíduos produzidos em suas
residências possa ser adotados não só pelos moradores da comunidade, mais todas as pessoas da
cidade de Apodi, visto que, estes são os principais responsáveis pela grande produção de lixo.
Importante salientar que, durante o trabalho, descobriu‐se que já existe uma pequena
iniciativa por parte de duas moradoras da comunidade em selecionar parte do lixo que é
depositado nas proximidades da comunidade, onde as mesmas separam lixos como o plástico,
papelão e metal e vendem para empresas que trabalham com reciclagem desses resíduos e assim
trazendo uma renda extra para essas moradoras da comunidade. Através de atitudes simples
como dessas pessoas que possam vir a se tornar exemplos a serem seguidos, pode ser
minimizado grande parte dos problemas causados pelo lixo doméstico.
4 CONCLUSÃO
Ao final do trabalho pode‐se concluir que os objetivos pertinentes ao projeto
desenvolvido, foram alcançados. Após das diversas atividades desenvolvidas no decorrer do
projeto, teve‐se a oportunidades de trabalhar com uma problemática bastante relevante que é a
do lixo domiciliar na cidade de Apodi, mediante a isso, desenvolver metodologias que pudessem
informar e conscientizar a comunidade com dados coletados tanto na comunidade como nos
órgãos responsáveis pelo gerenciamento do lixo no município e assim minimizar os impactos
provocado pelo lixo.
Com isso, espera‐se ter contribuído para uma reflexão deste tema tão polêmico no
mundo contemporâneo e fazer com que pequenas atitudes possam ser tomadas pela
comunidade. E com a conscientização da comunidade escolar, formar cidadãos mais conscientes
e mais adeptos de questões ambientais.
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RESUMO
O presente projeto tem como finalidade analisar, por
meio de aplicação de questionários as condições de vida
do município e da comunidade circunvizinha ao aterro
sanitário da cidade de Apodi‐RN, a fim de se saber quais
os principais impactos provocado pela proximidade do
aterro com as residências, assim como levantar dados
junto a órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos

resíduos domésticos do município. Com isso, pretende‐
se conscientizar a população urbana dos impactos
provocados pelo descarte incorreto destes resíduos bem
como instruir a população e os orgãos responsáveis pela
limpeza urbana da problemática enfrentada pelos
moradores
da
comunidade.

PALAVRAS‐CHAVE: comunidade, impactos ambientais, limpeza urbana

INTEGRATIVE PROJECT: ENVIRONMENTAL STUDY OF THE COMMUNITY "COCOON PROJECT"
AND BODIES RESPONSIBLE FOR THE MANAGEMENT OF THE MUNICIPALITY OF HOUSEHOLD
WASTE APODI‐RN
ABSTRACT
This project aims to analyze conditions community
people living surrounded by the city landfill, in order to
know what the main impacts caused by the proximity of
the landfill with residences, as well as collect data on the
organs responsible for the management of household
waste in the municipality of Apodi‐RN. With that,

intended to educate the urban population of the
impacts caused by incorrect disposal of household waste
and educate the population and the organs responsible
for urban cleaning problematic faced by community
residents.

KEY‐WORDS: community, environmental impacts, urban sanitation
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PROJETO INTEGRADOR: ESTUDO SOCIOAMBIENTAL DA COMUNIDADE “PROJETO CASULO” E
ORGÃOS RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS DO MUNICIPIO
DE APODI‐RN
1 INTRODUÇÃO
Os impactos causados no ambiente urbano, principalmente na periferia, como a poluição
do solo decorrente do acúmulo inadequado de resíduos sólidos que, na sua maioria, são lançados
nos logradouros públicos e em lixões, constituindo‐se uma verdadeira ameaça ao meio ambiente,
pois não recebem tratamento, causando a proliferação de insetos, roedores e aves que se
alimentam da matéria orgânica que ali é depositada (MARQUES 2005).
Frente a esses parâmetros, as cidades apresentam‐se carentes de infraestrutura básica,
fruto da política de utilização do espaço ao longo do tempo. Com isso, pode‐se apontar que a
qualidade de vida de uma população está diretamente relacionada com a infraestrutura urbana
em que está inserida (CALIJURI, 2009).
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) se caracterizam como importantes agentes causadores
de degradação do ambiente urbano e natural e constituem‐se meios para o desenvolvimento e
proliferação de vetores tais como ratos, baratas, mosquitos entre outros, que em contato com o
lixo transmitem doenças infecciosas (FILHO; SOBREIRA, 2007).
Flores (2010) define resíduos sólidos como “todos os restos sólidos ou semissólidos das
atividades humanas ou não humanas, que embora possam não apresentar utilidade para a
atividade fim de onde foram gerados, podem virar insumos para outras atividades”. Com isto,
considera‐se resíduo sólido qualquer material restante de uma ação ou processo produtivo. Em
suma [...] o lixo “é tudo aquilo que não apresenta nenhuma serventia para quem o descarta, para
outro pode se tornar matéria‐prima de um novo produto ou processo, ou seja, resíduo sólido”.
Esse método usado gera benefícios e diminui o acúmulo de resíduos.
Reaproveitar e reciclar os materiais gera benefícios sociais e econômicos, pois muitas
famílias dependem do “lixo” para sobreviver, e visto que estes processos economizam energia e
recursos naturais também contribuem para o aumento da vida útil do Aterro Sanitário.
A forma de como os resíduos domésticos da cidade de Apodi‐RN são depositados em seu
estado final é alvo principal do trabalho em discursão O projeto Integrador tem como finalidade
desenvolver esse levantamento e posteriormente estabelecer uma divulgação em grande escala
nas escolas do município de Apodi, visando uma conscientização da comunidade escolar bem
como a sociedade como um toda. A fim de se analisar, por meio de aplicação de questionário as
condições de vida da comunidade circunvizinha ao lixão da cidade, procurou‐se saber quais os
principais impactos provocados pela proximidade do lixão com as residências da comunidade do
“Projeto Casulo” localizada próximo as dependências do lixão. Outro questionário foi aplicado ao
órgão responsável pelo gerencialmente dos resíduos produzidos no município (Prefeitura
Municipal de Apodi), com o intuito de constatar e levantar dados acerca do gerencialmente
destes resíduos.
No presente trabalho, encontram‐se relatos e dados coletados na comunidade localizada
nas proximidades do lixão tais com: números de moradores, número de residências, presença de
vetores, casos de doenças entre as famílias, estética local, bem como opiniões e insatisfações de
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seus moradores a respeito da presença do lixão em local inapropriado, assim como dados
coletados em órgãos responsáveis pelo gerenciamento do lixão do município.
2 MATERIAIS E METÓDOS
Para a realização da pesquisa e coleta de dados, trabalhou‐se com a aplicação de um
questionário, onde o qual foi aplicado às famílias da comunidade próxima ao lixão da cidade. E
outro questionário ao órgão responsável pelo gerenciamento dos resíduos domésticos
produzidos no município.
No intuito de coletar e constatar problemas provenientes do acúmulo incorreto dos
resíduos domésticos, o questionário composto por perguntas relacionadas a diversos problemas
como: transtornos causados pelo lixo, problemas de saúde, estética local e hábitos da população
em gerenciar o seu próprio lixo, entre outros fatores, foi aplicado nas residências da comunidade.
Já o questionário ao órgão responsável, buscou identificar como é gerenciado o lixo do
município, a existência de políticas públicas voltadas a conscientização ambiental, dados
quantitativos da produção de lixo na cidade, disposição de funcionários no gerenciamento desses
resíduos e como se dá a disposição final do lixo no município.
De início visitou‐se o lixão da cidade, onde o próprio foi fotografado e observado, a fim de
se analisar as reais condições do local, se havia algum tipo de tratamento do lixo depositado,
bem como a presença de vetores que possam ser um problema aos moradores que residem
próximo à localidade. O questionário foi aplicado na comunidade de maneira aleatória nas
residências a fim de se coletar o maior número de informações e insatisfações possíveis. Como
ponto inicial pode‐se trabalhar com os dados coletados frente aos órgãos responsáveis pela
organização e gerenciamento do aterro, bem como atuar com uma frente de pesquisa que possa
dar subsídios estatísticos e concretos da real necessidade de se tomar medidas preventivas, no
que diz respeito ao modo como devemos descarta nossos resíduos domésticos.
Para o levantamento de dados no órgão responsável (Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismos do município de Apodi‐RN), procurou‐se de início o responsável pelo órgão, a fim de
que pudesse ser respondido o questionário referente ao mesmo.
Ao término da pesquisa e coleta de dados, fomentou‐se esse trabalho com a finalidade de
repassar, de maneira clara e objetiva, os resultados e discussões que foram obtidos e assim dar
andamento em mais uma etapa do Projeto Integrador. A fim de se propor uma mudança de
hábito, no qual pode‐se estabelecer uma relação de consciência e reflexão na sociedade acerca
do lixo que é produzido diariamente em nossas residências.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Questionário aplicado à comunidade próximo ao lixão
A princípio, visitou‐se o lixão da cidade, percebendo‐se diversos problemas com
gerenciamento do lixo produzido constando a presença de catadores de lixo no local que
auxiliaram na visita. Pode‐se perceber que há a queima do lixo depositado no local próximo a
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comunidade não havendo qualquer tratamento por tipo ou característica do lixo. Visualizou‐se
também o descarte de lixo hospitalar como mostra a figura 1 abaixo, o qual, exige um
gerenciamento especial por se tratar de um resíduo infectuoso, resíduos esses que são
depositados a céu aberto sem nenhuma forma de controle ou separação devida.

Figura 1 ‐ Lixo hospitalar jogado a céu aberto no Lixão de Apodi
Fonte: Autores

Constatou‐se que por volta de aproximadamente 7 anos, cerca de 8 pessoas retiram
renda catando o lixo que lá é depositado, matérias como metais, plásticos, vidros entre outros,
são vendidos à atravessadores (pessoas sem qualquer capacitação ou vínculo empresarial), não
existindo qualquer organização das pessoas que de lá retiram sua renda, eles trabalham de forma
precária e perigosa, expondo‐se a diversos riscos que possam vir a afetar diretamente a sua
saúde.
Ao orientar sobre uma possível implementação de uma cooperativa, pode‐se observar
uma grande resistência por parte dos atravessadores que questionaram a real finalidade de tal
criação, deixando bem claro, certo desconforto da nossa presença no local.
De acordo com relatos dos catadores, a cerca de 10 anos o local foi inaugurado com a
função e denominação de Aterro Sanitário controlado, entretanto os catadores afirmam que no
período de 2 anos iniciais a denominação e normas foram cumpridas, no entanto, deixando de
ser um aterro, e passando a ser utilizado como lixão a céu aberto nos anos seguintes.
Segundo informações coletadas e levantadas com os questionários aplicados, a
comunidade é composta por 17 famílias que em sua totalidade somam 59 moradores, dos quais
foram alvo de pesquisa de levantamento de dados e de opinião popular. No total foram
entrevistadas 15 famílias das quais foram feitas algumas perguntas que relacionavam a qualidade
de vida daquela comunidade aos problemas provocados pela proximidade das residências com o
lixão.
No primeiro questionamento feito aos moradores pode‐se confirmar o número de
moradores da comunidade que, de maneira contínua, vem sofrendo transtorno por conta da má
localização do lixão e da forma indevida como se dá destino final aos resíduos da cidade
pesquisada, onde dos quais perguntados se sofriam algum tipo de transtorno por conta do lixão,
100% afirmam sofrer com problemas variados, principalmente com a fumaça produzida na
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queima do lixo. 80 % dos entrevistados apontaram também os odores no local e 86,6 % a
presença de vetores de doenças.
Em seguida, foi perguntado aos moradores de que forma eles tratavam o seu próprio lixo,
de que maneira o mesmo era descartado. Os dados das respostas estão destacados no Gráfico 1
a seguir, que apresenta em números a relação das respostas coletadas.
Como pode‐se ver com os dados, que em sua maior parte os moradores armazenam seus
resíduos em locais apropriados, locais esses disponibilizados pelos órgãos responsáveis pela
limpeza e coleta dos resíduos urbanos do município. Importante destacar que dos 6,6% da coluna
(outros) do gráfico, parte dos moradores separam alguns tipos de lixo e reutilizam ou vendem
para reciclagem. Ainda de acordo com os moradores essa coleta é feita em intervalos semanais,
onde uma vez por semana um carro responsável pela coleta desses resíduos recolhe‐os e são
destinados ao lixão.
100%
80%
80%

Queimado

60%

Enterrado

40%
20%
20%

6,6%

0%

6,6%

0%

Jogado a céu
aberto
Armazenado
para coleta

Gráfico 1 ‐ Avaliação sobre a forma de descarte do lixo utilizado pelos moradores do Projeto Casulo

Quando perguntados se os mesmo tinham conhecimento do que se tratava a coleta
seletiva dos resíduos, em sua totalidade 100% dos moradores responderam: “Sim”, que é de total
conhecimento a forma de se separar o seu lixo de acordo com as classes e características básicas
do lixo. Porém perguntados se havia na comunidade implementação da coleta seletiva, 100% dos
moradores responderam: “Não”, deixando claro que não há um cuidado acerca da separação do
seu lixo. De acordo com os moradores a separação não é feita por falta de incentivo dos órgãos
responsáveis pela coleta, tendo em vista que todo o lixo da cidade é descartado de maneira
aleatória sem nenhum cuidado ou separação.
Para fins de informação, foi perguntado aos moradores quanto ao abastecimento de água
de suas residências, qual era a fonte da água utilizada por estes. As respostas estão ilustradas no
Gráfico 2 a seguir.
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Gráfico 2 ‐ Fonte de água da comunidade

Como pode‐se observar 80% da água consumida pela comunidade é proveniente de poço
tubular, e quando perguntado sobre a localização do poço, foi informado que o mesmo era
instalado a alguns quilômetros do lixão. É importante ressaltar que nos 6,6% do item (Outro),
utilizam água proveniente de caminhões pipas que abastecem as suas residências.
Ao questionar se nas residências era tomada alguma medida que contribuíssem para a
redução da produção de resíduos, os moradores responderam de acordo com os dados
apresentados na Gráfico 3 a seguir.
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Gráfico 3 ‐ Hábitos adotados pelos moradores para redução da produção de lixo na comunidade

De acordo com os relatos dos moradores, em sua maioria, não costumam tomar nenhum
tipo de medida para a redução da produção de seus resíduos, visto que a falta de incentivo e
interesse por parte dos órgãos responsáveis comprometem essa criação de habito, no que diz
respeito à redução e conscientização.
Ao perguntar se existia alguma política de incentivo à preservação ambiental na
comunidade, 100% dos moradores responderam sofrerem por falta de visibilidade por parte do
órgão responsável. Relatos deixam claro que, dos problemas enfrentados pela comunidade,
pouco é feito pelos responsáveis pela administração pública do município. Ainda de acordo com
relatos das famílias, 100% dos mesmos responderam ter contraído alguma doença proveniente
dos problemas provocados pelo lixão. Tais como gripe, tosse, irritação nas vias nasais e visuais,
bem como problemas respiratórios, problemas esses que afetam em sua grande maioria as
crianças da comunidade.
Ao final do questionário, perguntou‐se aos moradores se eles poderiam citar alguma
sugestão para a resolução dos problemas presentes na comunidade. Em sua totalidade 100% dos
moradores pediram a retirado do lixão, fazendo com que a problemática enfrentada por eles
viesse a ter fim, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e tornando assim o ambiente
mais saudável para se viver.
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3.2. Questionário aplicado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismos do município de
Apodi‐RN
O segundo questionário foi aplicado ao secretário adjunto da Secretaria Municipal de
Urbanismos de Apodi, Sr. Genildo, o qual nos recebeu de maneira receptiva. No questionário nos
informou que o gerenciamento de lixo do município é realizado diariamente, no qual a coleta é
dividida por zonas (Leste e Oeste da cidade), efetuada por dois caminhões coletores, nos dias de
segunda a sábado contemplando as áreas residenciais, comerciais e industriais da cidade.
Quando questionado se existia no município políticas públicas sobre o manuseio e
descarte correto do lixo doméstico, foi relatado que no presente momento não existia em vigor
nenhuma política que contemplasse a temática abordada. Porém, adiantou a implementação de
um projeto que englobará as áreas rurais e urbana do município, que intitula‐se como: “Nada se
Perde Tudo se Recicla”, estipulando‐se o lançamento no mês de novembro do ano vigente. O
secretário adjunto informou ainda que a cidade produz cerca de 30 toneladas de resíduos sólidos
por dia. Isso leva a perceber que a temática em questão é de suma importância para a qualidade
de vida da população, visto que a quantidade de lixo produzido é significativamente grande.
Para lidar com o gerenciamento muitas vezes oneroso destes resíduos, o secretário
repassou que a secretaria dispõem de 45 funcionários, divididos em quatro equipes: Varrição,
Coletores, Podadores da arborização e coletores de lixo específicos (hospitalar e industrial).
Também foi esclarecido que não existe uma coleta seletiva por parte dos funcionários, devido à
disposição final do lixo ser sempre o mesmo local (Lixão do município), que nele não há nenhum
tipo de separação por categoria de lixo, sendo assim inviável a sua separação.
O secretário informou que os problemas relacionados aos descartes incorretos no lixão da
cidade terão que ser solucionados. Tendo em vista o decreto 7.404/2010 que regulamenta a
política nacional de resíduos sólidos (Lei 12. 305 de 2 de agosto de 2010) que estabelece normas
para a execução dessa política nacional. A qual exige que os municípios brasileiros acabem com
seus lixões a céu aberto até 2014, caso não sendo cumprido, responderão por crime ambiental.
4 CONCLUSÃO
Ao final das pesquisas pode‐se concluir que o aterro da Cidade de Apodi‐RN acerca de
aproximadamente 6 anos deixou de ser de fato um aterro, e veio a se tornar um lixão a céu
aberto. Constatou‐se a problemática dos catadores que trabalham em condições precárias, sem
nenhum material de proteção ou de segurança, sendo expostos a contaminações, que podem
acarretar em diversas doenças perigosas proveniente do contato direto com materiais tóxicos e
metais pesados.
No que diz respeito à comunidade do Projeto Casulo, é notório as reclamações por parte
dos moradores, que tanto tem sidos prejudicados com a presença e má administração do lixão.
As principais insatisfações destes é justamente a proximidade do lixão com as residências, bem
como os problemas que o mesmo provoca a seus familiares, como fumaça proveniente da
queima irregular do lixo, a presença de vetores de doenças, principalmente para as crianças da
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comunidade, além de prejudicar e comprometer a estética e a qualidade de vida das 17 famílias
que lá residem.
Já no que desrespeito ao órgão que é responsável pelo gerenciamento de resíduos no
município é de total conhecimento essa problemática, porém os mesmos não são solucionados
devido a uma série de fatores que dificultam sua resolução imediata. Fatores estes como:
costumes e hábitos da sociedade bem como problemas administrativos que vem ao longo do
tempo sendo repassados de gestão para gestão.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise
da metodologia de ensino adotada nos cursos de
extensão Mais Ciência e Preparatório para Olimpíadas de
Física, ambos oferecidos pelo Instituto Federal de Alagoas
– Campus Arapiraca. Traz a relação entre a vivência e
ensino‐aprendizagem nesses cursos e o ensino das
ciências e metodologia da didática nas escolas
tradicionais da cidade de Arapiraca/AL. Por meio de
diálogos e discussões em sala de aula, questionários

aplicados e referências de pesquisas relacionadas com os
tópicos discutidos no curso, foi construída uma análise do
ensino de Física atrelado a outras áreas do conhecimento
por meio dos resultados obtidos pelo aprendizado mútuo
entre os discentes participantes e o mediador dos cursos
de extensão. Apresenta‐se também tal metodologia de
ensino, propondo uma mudança de cenário educacional,
visando reverter o quadro precário do ensino de ciências
no estado de Alagoas.

PALAVRAS‐CHAVE: ensino das ciências, produção de conhecimento, metodologia de ensino‐aprendizagem.

KNOWLEDGE PRODUCTION IN THE CLASSROOM: A REVIEW OF SOME OF THE STUDENTS IN AN
ALTERNATIVE METHOD OF TEACHING SCIENCE
ABSTRACT
This study aims to analyze the teaching methodology
adopted in extension courses More Science and Physical
Preparation Olympics, both offered by the Federal
Institute of Alagoas ‐ Campus Arapiraca. Brings the
relationship between living and teaching and learning in
these courses and the teaching of science and
methodology of teaching in traditional schools of the city
of Arapiraca / AL. Through dialogues and discussions in
the classroom, questionnaires and results of research

related to the topics discussed in the course, an analysis
of the teaching of physics coupled to other areas of
knowledge by means of the results obtained by the
mutual learning was built between learners participants
and the mediator of coursework. Also presents itself as
teaching methodology, proposing a change in the
educational setting, aimed at reversing the precarious
framework of science education in the state of Alagoas.

KEY‐WORDS: science education, knowledge production, methodology of teaching and learning.
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM SALA DE AULA: UMA ANÁLISE DE ALGUNS DISCENTES
SOBRE UM MÉTODO ALTERNATIVO NO ENSINO DAS CIÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a grande quantidade de conhecimento construído até então e as análises cotidianas feitas
a partir dele, qual o melhor incentivo ao educando do que apresentar a ele a aplicação e relevância do
conhecimento adquirido em sala no seu dia a dia? Afinal, que interesse é despertado no discente ao estudar
algo que não faz relação direta com seu mundo imediato, fazendo com que o discente não saiba as
finalidades desses saberes, seus campos de estudo e implicações?
Grande é a responsabilidade dos métodos de ensino‐aprendizagem em relação à motivação necessária para
que os educandos tenham sede por conhecimento. Surge a necessidade de formas alternativas de ensino,
outras metodologias, novas didáticas (CANOVA & PORTO, 2010).
Com o intuito de minimizar o preocupante quadro ao qual se encontra o ensino de Física e outras ciências
no município de Arapiraca/AL e região, foi oferecido pelo Instituto Federal de Alagoas ‐ Campus Arapiraca
(IFAL‐Arapiraca), o curso de extensão MAIS CIÊNCIA. E para ampliar ainda mais a aplicabilidade desta
proposta, no decorrer deste ano estará sendo prestado o curso Preparatório para Olimpíadas de Física,
oferecido pela mesma instituição.
A importância da abordagem feita ano passado no curso Mais Ciência é explicitada quando se leva em conta
o trabalho de Gil‐Pérez et al (2001), Para uma Imagem Não Deformada do Trabalho Científico, no qual são
apresentadas 7 visões inadequadas acerca do trabalho científico construídas em sala de aula por meio de
discursos inapropriados acerca da Natureza da Ciência (NdC). Tais deformações acerca da NdC são mais
comuns do que parecem. Mestres e educandos partilham dessas visões cotidianamente, tornando o
trabalho de ensino‐aprendizagem carente na abordagem histórica, econômica e social que influenciou a
construção e desenvolvimento do conhecimento científico que temos hoje. Isto influencia não só na
formação acadêmica do indivíduo, mas também, no seu estilo de vida e na sua possível participação ao
exercer o papel de cidadão (AZEVEDO, 2008).
A diversidade de metodologias vivenciada pelos discentes leva a questionamentos sobre que é, afinal,
necessário para se construir adequadamente os conhecimentos em sala de aula. Sendo assim, a busca por
uma abordagem de ensino mais eficaz, construída com e para os educandos, desenvolve o caráter crítico
nos atores desse ambiente de ensino. Outro ponto a considerar na reformulação dessas metodologias é
como avaliar a aprendizagem quando se usa a ferramenta HFC para ensinar sobre ciências.
A avaliação contínua da aprendizagem dos educandos subsidia decisões a seu respeito quando se objetiva
a qualidade dos resultados que podem ser construídos. Avaliar este processo é também aprender sua
prática pedagógica, sua razão política e seu contexto interdisciplinar (CHUEIRI, 2008). No cenário
educacional, o professor exerce considerável importância nessa tarefa como afirma (LUCKESI, 2005, p 1):
Há a necessidade do educador no papel de mediador vivo entre a experiência cultural em
geral e o educando. O educador, servindo‐se de diversos instrumentos, auxilia o educando
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a assimilar a herança cultural do passado, para, ao mesmo tempo, incorporá‐la e supera‐
la, reinventando‐a. Ao aprender, assimilamos a herança cultural do passado e, ao mesmo
tempo, adquirimos recursos para superá‐la e reinventá‐la. O educador, em sua ação, serve
a esse processo.

Assim, de acordo com as perspectivas discutidas anteriormente, o MAIS CIÊNCIA abordou diversos temas
das ciências, mas com ênfase em Física. As aulas envolveram diversas outras disciplinas, uma consequência
inevitável da abordagem interdisciplinar adotada, pois partiu‐se do fato de que existe uma inter‐relação
quase indissociável entre as áreas do conhecimento, através dos chamados problemas‐ponte (GIL‐PÉREZ et
al., 2001).
Partindo deste ponto de vista, observa‐se que há um amadurecimento em ideias formadas por estímulos
conceituais interligados. Quando o aluno em sala de aula se depara com abordagens alternativas em torno
de um mesmo aspecto conceitual, fazendo‐se relações entre esses aspectos, relações disciplinares em que
ocorre uma conexão num contexto com parâmetros comuns a ambos. Assim, ocorre a evolução de
concepções por parte do educando formando um perfil conceitual, como descreve Mortimer (1995).
A relação disciplinar tem o objetivo de motivar o interesse pelo estudo no educando. Esta motivação é peça
chave para o aprendizado. Porém, o interesse pela Ciência não é algo comum no colegial, o que desestabiliza
a continuidade no desenvolvimento de gerações e gerações de pesquisas científicas. Como forma de
incentivar esse interesse primordial na escola, que projetos “motivacionais” são desenvolvidos. Um
exemplo desses projetos, são as olimpíadas científicas ou de conhecimento. Além das competições, esse
projeto inclui diversos eventos em que alunos de diferentes lugares compartilham ideias, experiência e
conhecimento, interagindo para o seu desenvolvimento intelectual (CAMPAGNOLO, 2011).
Num contexto voltado para as Olimpíadas de Conhecimento – competições entre estudantes que objetiva
incentivar o estudo das ciências, a divulgação científica e tecnológica com provas teóricas e práticas de
diversas áreas do conhecimento ‐, a proposta do curso Preparatório para Olimpíadas de Física ofertado pelo
IFAL neste ano, a análise da abordagem em ensinar se constrói tenuamente até tornar‐se uma grossa
camada de relações disciplinares. É necessária as práticas de raciocínio lógico e de pensar criticamente. E
isto motiva o desenvolvimento de um pensamento aprofundado em diversos conhecimentos, substituindo
a tão habitual “mania” de decorar conceitos.
As competições olímpicas científicas desempenham um papel importante com diversos pontos positivos no
incentivo pelo interesse dos estudantes e desenvolvimento de suas habilidades. Há alguns pontos a serem
destacados são: familiarização do estudante com um aprofundamento diferente do que está habituado a
estudar nas disciplinas; aprimorar a visão da aplicabilidade do conteúdo estudado; melhorar as relações e
conexões feitas dos assuntos utilizando situações desafiadoras; incentivar a autoconfiança do participante
quando este se vê resolvendo problemas que abordam situações intrigantes. Tudo isso proporciona
benefícios imensuráveis para os competidores (SOI, 2007 apud NASCIMENTO, PALHANO & OEIRAS, 2007).
Por causa da necessidade de resolução de problemas com tempo limitado para tal tarefa, as olimpíadas de
conhecimento exigem prática. Buscar relacionar as informações, encontrar caminhos mais rápidos e
eficientes para resolver determinado problema, são características relevantes. Importante também é a
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maneira como tratamos as situações diárias. A concepção de estudo bem trabalhada e contextualizada que
se tem nas olimpíadas é citada por Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho, estudante que se destacou em
diversas competições desse tipo, em uma página da internet intitulada “Aprendizados de um garoto de 18
anos”, um site que o mesmo coordena:
“Todos nós tivemos que decorar algumas coisas, como por exemplo, a tabuada, o som de
cada letra, a ordem das letras no alfabeto, a ordem dos planetas, etc. Mas uma vez
decorado a tabuada, você não teve que decorar fazer multiplicações com mais números,
você aprendeu. Você aprendeu a ler. Você aprendeu que os planetas mais pertos do Sol
são mais quentes (não em ordem no entanto), etc. Você melhor irá aprender algo quanto
mais ‘relações e conexões’ você conseguir fazer com aquilo.”

Nos dois cursos são abordados diversos temas, mas com ênfase em Física, buscando a transdisciplinaridade.
Os temas abordados não são só assuntos da Física isolados. As aulas envolvem diversas outras disciplinas.
Isso é uma consequência inevitável da abordagem interdisciplinar adotada, pois parte‐se do fato de que
existe uma inter‐relação quase indissociável entre as áreas do conhecimento, através de muitos dos
chamados problemas‐ponte (GIL‐PÉREZ et al, 2001). Um exemplo é a relação entre Física e Língua
Portuguesa. Sabe‐se que é essencial para análise e o entendimento de situações envolvendo Física
presentes em questões, textos didáticos, etc., a mínima noção de sintaxe e semântica que são estudadas
na disciplina de Língua Portuguesa, para que se tenha entendimento e compreensão, a partir do texto dado,
de sua construção e de seu significado.
O desenvolvimento de uma perspectiva diferente de trabalho, recorrente em ambos os cursos, se distancia
de padrões e métodos que compõem os processos de ensino‐aprendizagem usuais, canônicos e ortodoxos
nas redes públicas e privadas de ensino da cidade de Arapiraca. Nesta perspectiva é que se faz a construção
do conhecimento por meio da exposição de casos, a partir dos quais se exploram os assuntos passados em
sala. Mostrando assim, as possíveis aplicações e utilizações dos conceitos apreendidos na interpretação do
acontecimento ou fenômeno. Isso faz com que os discentes cheguem a determinadas conclusões acerca do
assunto e de suas finalidades. A partir dessas conclusões, se constroem as discussões e os debates do curso.
Partir‐se do debate até atingir a maturação das ideias mostrou‐se um excelente meio facilitador entre o
conhecimento, o ministrante e o discente. Nestes momentos, o discente participava ativamente da aula,
tendo mais liberdade para expressar suas visões que, caso fossem inadequadas, podiam ser diagnosticadas
mais rapidamente e combatidas de forma mais efetiva através da discussão e da contraposição de ideias,
possibilitando uma melhor assimilação e a formação de uma visão mais adequada acerca do trabalho
(KARAM et al., 2007; MARTINS, 2004). Aprender a pensar nas diversas situações e suas soluções, torna‐se
mais natural ao analisar a aplicação e o conjunto de conceitos históricos e filosóficos do objeto de estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS
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O curso Preparatório para as Olimpíadas de Física ainda se encontra em fase de desenvolvimento com a
participação de 25 (vinte e cinco) educandos, sendo 11 (onze) de fora do IFAL. As aulas ocorrem em 3 (três)
dias na semana, com a abordagem de conteúdos por nível (1º, 2º ou 3º e 4º ano) em cada dia.
O Mais Ciência foi realizado de abril até junho de 2013 onde foram realizados oito encontros, tendo cada
um deles a duração de duas horas, alternando entre as duas turmas (chamadas de T1 e T2 em algumas
partes do artigo) ‐ uma com vinte e dois alunos (dez da rede privada e doze da rede pública) e outra com
dezenove alunos todos da rede privada, onde cada turma frequenta as aulas a cada quinze dias
alternadamente, além de quatro discentes do IFAL que participam de ambos. Entre os discentes do IFAL,
três são do curso de Eletroeletrônica e um do curso de Informática, todos atuantes do terceiro ano. Os
encontros ocorreram em sua maioria em sala de aula comum intercaladas em momentos de aulas no
laboratório de informática pertencente a estruturara do IFAL.
O conteúdo trabalhado nos oito encontros citados acimas se encontram na tabela 1 abaixo.
Tabela 1 ‐ Conteúdo programático trabalhado nos encontros já realizados.
Encontro ‐ Data

Conteúdo

01 – 17/04

Aula inaugural, apresentação do curso e da metodologia. Depende do pondo de vista.

02 – 24/04

T1 – A inércia que move o mundo!
Quanto mais atrito melhor. Como assim?
T2 – A inércia que move o mundo!
Quanto mais atrito melhor. Como assim?

03 – 08/05

04 – 15/05
05 – 22/05

06 – 29/05
07 – 05/06

T1 – Temperatura ou calor?
Uma substância em três ou três substâncias em uma?
T2 – Temperatura ou calor?
Uma substância em três ou três substâncias em uma?
T1 – Os filtros solares da Terra, Efeito Estufa e Aquecimento Global.
Ótica ou Óptica? O que cada uma é?
T2 – Os filtros solares da Terra, Efeito Estufa e Aquecimento Global.
Ótica ou Óptica? O que cada uma é?
T1 e T2 referem‐se as turmas 1 e 2 que fazem parte do curso, referidos no texto.

O curso conta com a participação efetiva de quarenta e cinco discentes no total com todos do ensino médio,
sendo quatro desses estudantes matriculados no Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, e os
outros quarenta e um, são discentes de outras escolas de Arapiraca formando duas turmas nos quais
frequentam as aulas no período de quinze dias alternadamente. No transcorrer do curso os debates,
questionamentos e discussões foram devidamente anotados e analisados para conclusões e resultados
preliminares que serão apresentados a seguir.
No primeiro encontro foi apresentado o curso e explicado como seria abordado os assuntos de física ou
ciência de forma geral. Foram feitos questionamentos sobre as visões que os discentes tinham sobre ciência
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e um dos tópicos que houve maior debate foi o que era de fato ser um cientista e como era construído as
teorias e conhecimentos da ciência. Muitos deles participaram e sugeriram características a imagem que
tinham de um cientista. Partindo de adjetivos como: “homem com o cabelo branco”, “superinteligente”,
“barrigudo”, “sem vida social” e etc. questionou‐se se os partícipes não seriam cientistas já que constroem
conhecimento a partir de questionamentos e hipóteses, sendo assim, muitos dos que estavam em sala
encontraram uma contradição nas características iniciais sugeridas quando comparados com as imagens
construídas de cientistas na aula. A partir disso, o decorrer do encontro foi um momento de debate de
acordo com declarações feitas de pré‐conceitos acerca da natureza da ciência por parte dos participantes.
O segundo e terceiro encontro foi iniciado com uma reflexão sobre a aula anterior (aula inaugural), fazendo
uma ponte para análise dos futuros tópicos que seriam tratados. No decorrer de todos os encontros são
feitas perguntas sobre o tema da aula que geram reflexões nos discentes. Em uma segunda abordagem
sobre os debates acerca da ciência e sua metodologia foram feitas as seguintes perguntas:
(1) Se estamos falando de ciência, não deveria ela ser segura, sem falhas?
(2) Se a ciência é incerta, para que estudamos?
(3) O que medimos em uma balança? Peso, massa...?
A intenção de fazer essas perguntas foi atribuir ao pensamento comum de que ciência possui métodos
infalíveis e que prova sem erro vários fenômenos uma nova concepção de como ocorre a natureza da
ciência. A terceira pergunta se refere ao tema do segundo e terceiro encontro mostrando possíveis
respostas para a pergunta que se relacionam com o conceito de inércia. Demonstrando assim, exemplos do
cotidiano que é comum utilizar o “inerte” como estar parado, e após algumas discussões, foi mostrado
exemplos em que se aplica esse conceito em situações de movimentos.
No quarto e quinto encontro, seguindo os mesmos métodos das outras aulas, foram feitas perguntas iniciais
para começar os debates sobre o tema, foram elas:
(1)
(2)
(3)
(4)

Temperatura e calor são iguais?
Será que é possível chegar ao zero absoluto?
Quando ganha‐se calor, necessariamente as partículas se movimentam?
Quando a substância está mudando de estado físico, será que muda a temperatura?

Assim, começou uma explicação sobre como temperatura e calor estão presentes em falas de situações
comuns no dia‐a‐dia e o modo como são interpretadas, com equívocos e aplicações algumas vezes
inoportunas. Em questão foi exposto que na física não existe quente e frio, existe perda ou ganho de
energia. E a transferência de energia é o calor. E esse conceito não‐intuitivo desperta um questionamento
sobre os casos em que há sua aplicação de forma a entende‐lo em diferentes perspectivas. Inicialmente os
educandos não contradisseram a ideia, porém em tópicos mais à frente do curso voltou‐se o olhar para
reflexões de novos métodos de enxergar a natureza da ciência e os aspectos históricos e sociais que os
envolvem.
No decorrer do sexto e sétimo encontro, os assuntos abordados são questões presentes ativamente no
contexto social e ambiental. Como um dos tópicos discutidos, o que é óptica e ótica e suas diferenças foi
muito questionado. A transparência da distinção entre os dois conceitos provocou surpresa e eles
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pareceram não gostar de ser óptica o certo para se referir aos fenômenos da luz ao invés de ótica. Foi
apresentado o que é óptica de forma geral. Perto do término do encontro, foi proposto o problema
relacionado à temperatura superficial de Vênus que é mais elevada do que a temperatura de Mercúrio
mesmo este estando mais próximo do sol. Apenas um aluno respondeu satisfatoriamente a questão. Foi
explicado que o fato de Vênus possuir mais temperatura superficial decorre do fato da atmosfera de Vênus
ser densa enquanto Mercúrio nem possui atmosfera.
No decorrer de debates e discussões é evidente o papel transformador que o docente exerce, esclarecendo
dúvidas convencionais e não‐convencionais e estimulando a curiosidade e o aprofundamento dos tema
tratados. O ministrante do curso constrói uma nova meta ao longo de cada aula, usa da experiência passada
para se aprimorar, sendo assim, aprende enquanto ensina. Desenvolve a aula de modo que promove uma
maior proximidade entre os presentes e o assunto, tornando o aprendizado natural. A aula desenvolvida
está sempre provocando intelectualmente o discente, induzindo‐o a pensar mais e mais e em diversas
situações, enquanto o assunto é ensinado e são introduzidos novos conceitos relacionados ao tema
trabalhado.
Aplicando as metas que foram estruturadas inicialmente, foram anotadas as reações dos discentes e seus
comentários, além de observações feitas pelos monitores do curso. Os resultados de todas as perguntas e
debates no transcorrer do curso estão descritos a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No segundo encontro os alunos tentaram responder a pergunta sobre o que era medido na balança,
sugerindo o peso, a massa e até um outro conceito que gerou discussões: massa corpórea. O conceito final
a ser discutido em relação a essa questão foi o de massa inercial que convinha introduzir o assunto da
respectiva aula. E alguns discentes falaram da sua concepção de que inércia referia‐se ao estado de “estar
parado”. Porém, apesar de que isso também é válido, a inércia encontra‐se em situações de movimento.
Em outro momento, quando tratamos das definições de temperatura e calor, os participantes mostraram‐
se empolgadas quando deparados com a ideia de que todos os materiais se movem porém nem todos são
perceptíveis. E uma aluna fez a seguinte citação: “É como o movimento do planeta, as pessoas não
percebem.” Outro questionamento que foi feito e que gerou admiração foi se é possível chegar ao zero
absoluto. A maioria afirmou que não, porém mudou de ideia após o esclarecimento de que a substância
passava do zero absoluto. Em relação aos tópicos sobre misturas e mudanças de estado físico, várias
sugestões foram feitas para se construir os debates, algumas delas foram: “Ao fazer pressão em uma
substância, fica um espaço tão pequeno em um momento que uma hora não pode pressionar mais.”; “A
mistura de duas substâncias é homogênea a partir do momento em que não se percebe mais a diferença
de uma para outra.”
Os comentários apresentados mostram a interligação feitas pelos discentes entre vários tópicos na
construção do conhecimento, relacionando tópicos comuns entre os assuntos e induzindo seu ponto de
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vista sobre a situação. Raciocinam e constroem o conhecimento a medida que aprendem, contribuindo para
o método ao qual se baseia o curso.
Em uma última abordagem de assuntos os educandos mostravam‐se mais presentes nas discussões em sala,
tendo em vista o pequeno (mas necessário e importante) processo pelo qual passaram de transformação
de visões equivocadas que possuíam antes de ingressar no curso. Este processo, apesar de ser um trabalho
longo e trabalhoso tem obtido resultados significativos em pouco tempo de duração.
Nas aulas do Mais Ciência segue‐se um método que evidencia o presente contexto ao qual ocorre a
construção do conhecimento científico, facilitando a compreensão por parte dos discentes participantes do
curso. Há uma preocupação com todo o processo de aprendizagem adotado, incluindo não só o momento
em sala de aula, mas também, os resultados obtidos. Esses resultados incluem opiniões construídas pelos
educandos a partir dos ensinamentos no curso, avaliação do docente mediador do curso em relação ao
êxito construído ao longo do projeto entre outros tópicos. É praticamente espontânea a assimilação do
conhecimento quando nos é dado artifícios para construção e desenvolvimento do mesmo, sendo assim,
faz‐se do ministrante e da metodologia do curso facilitadores da compreensão da NdC.
São apresentados o contexto político e socioeconômico na época na qual o conhecimento foi produzido,
mudanças ocorridas na interpretação de determinado fenômeno ou conceito através da História, etc., até
sua atual concepção. A contextualização se mostra extremamente necessária quando se leva em conta a
forte interação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) e as implicações na formação e
produção do conhecimento. Onde os interesses ou progressos de um movem os outros.
O curso incentiva a busca por mais conhecimento. Não há contentamento apenas no estudo de assuntos
de maneira superficial, busca‐se sempre mais, indo ao fundo e revelando detalhes que são ignorados nos
livros por suposta falta de tempo ou algum outro motivo. Detalhes esses que se mostram de extrema
importância na compreensão por parte do educando, pois podem ser o elo entre conhecimentos já
adquiridos e novos conhecimentos.
Com isso e todas as análises feitas o nosso objetivo é chegar a uma conclusão do que pode melhorar no
aprendizado em ciências na educação de Alagoas e de tantos outros estados.

CONCLUSÃO
Faz‐se necessário a formação adequada de docentes e discentes das redes de ensino do país partindo do
princípio de que façamos parte de uma sociedade que necessita de meios propícios para o desenvolvimento
intelectual e de senso crítico dos cidadãos.
Aparentemente a metodologia utilizada no Mais Ciência teve êxito, pois os discentes participantes
mostraram‐se interessados pelos assuntos abordados e disseram que a metodologia é bem diferente da
sala de aula convencional. Ainda houve certo estranhamento, afinal os participantes estavam em contato
há muito mais tempo com uma metodologia que na maioria das vezes não propicia nem o debate em sala
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e nem a reflexão. Nesses casos o aprendizado é passivo, tratando o educando como mero ouvinte sem que
ele participe da construção do conhecimento em sala de aula.
O projeto Preparatório para as Olimpíadas de Física, apesar de ainda não ter sido finalizado, tem proposto
também um novo quadro de aprendizado no que diz respeito a alfabetização científica. Pois, tendo em vista
o mundo tecnológica atual, é necessária a compreensão dos fenômenos naturais para a formação
acadêmica e de caráter crítico do indivíduo (CAMPAGNOLO, 2011).
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o
uso dos jogos como instrumento facilitador do processo
de ensino e aprendizagem da matemática no ensino
fundamental e quais as dificuldades enfrentadas pelos
professores para buscar novos recursos metodológicos
como os jogos no ensino de matemática. O estudo foi
realizado junto a professores e coordenações
pedagógicas de duas escolas estaduais do município de
São Raimundo Nonato ‐ Piauí. O principal instrumento
de coleta de dados utilizado na pesquisa foi a aplicação
de questionários aos sujeitos da pesquisa citados acima.

Nestes questionários abordaram‐se questões referentes
ao objeto de investigação, dentre estas, quais as
maiores dificuldades de inovar no ensino de matemática
abordando o uso de jogos na sala de aula. Abordou‐se
um estudo qualitativo na qual a análise das respostas
levou à constatação de que há uma lacuna na
fundamentação teórica sobre o uso dos jogos e que a
busca por novas metodologias esbarram entre outras na
indisciplina e na falta de interesses dos alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: Uso de jogos, Ensino de matemática, Dificuldades em sala de aula.

GAMES IN MATHEMATICS EDUCATION: A STUDY OF ITS IMPORTANCE AND MAJOR PROBLEMS
IN THE USE OF THIS FEATURE IN ROOMS.
ABSTRACT
This paper aims to reflect on the use of games as a tool
to facilitate the teaching and learning of mathematics in
primary education process and what are the difficulties
faced by teachers to seek new methodological features
like games in teaching mathematics. The study was
carried out among teachers and pedagogical
coordination of two state schools in São Raimundo
Nonato Piauí. The main data collection instrument used
in the research was the application of questionnaires to
the subjects of the research cited above. Questionnaires

addressed these issues up to the object of research,
among them, which the greatest difficulties to innovate
in teaching math addressing the use of games in the
classroom. It approaches a qualitative study in which the
analysis of the responses led to the realization that
there is a gap in the theoretical framework on the use of
games and that the search for new methodologies
among other bump in discipline and lack of interest of
the students.

KEY‐WORDS: Use of games, Teaching math, Difficulties in the classroom.
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JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO SOBRE SUA IMPORTÂNCIA E AS
PRINCIPAIS DIFICULDADES NA UTILIZAÇÃO DESSE RECURSO EM SALAS DE AULA
INTRODUÇÃO
Tradicionalmente a matemática é considerada como uma disciplina complexa e difícil
de assimilar pelos alunos, que costumam dizer que têm medo dela. Não é de hoje que os
alunos têm dificuldades imensas na aprendizagem da mesma. Nos dias atuais são discutidas
diversas propostas de inovação no ensino da matemática, como a modelagem matemática,
o uso de tecnologias, jogos, entre outros. Estas são ferramentas que o professor pode fazer
uso para tornar mais interessante o estudo de matemática. Os jogos são uma importante
ferramenta didática para auxiliar o professor a não apenas repassar ou reproduzir fórmulas
aos alunos, mas ajudá‐los a construir conhecimentos, pois despertam o interesse e a
motivação através do aprender brincando, além de chamar a atenção deles para a
aprendizagem de diversos assuntos de matemática.
Através de jogos os alunos se sentem mais estimulados e aprendem com mais prazer,
de maneira divertida, tendo em vista que são estimuladores de aprendizagem. Quando o
professor propõe atividades através de competições, desenvolverá no aluno além de
habilidades de se trabalhar em grupo, sua capacidade cognitiva, capacidade de resolver
problemas e de raciocínio lógico. Além disso, cada jogo é composto de regras, definições,
deduções e, assim, os alunos têm a oportunidade de observar a correlação dos jogos com a
matemática.
No entanto, a realidade apresenta‐nos que muitos professores sentem dificuldades
no momento de trabalhar os conteúdos matemáticos. Criando‐se uma barreira no
desenvolvimento das aulas e no processo ensino‐aprendizagem. Fato este constatado pela
experiência como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência ‐
PIBID em uma escola pública estadual.
Diante disso, nos propusemos a pesquisar sobre a seguinte problemática: como o uso
dos jogos é trabalhado nas salas de aula e quais as dificuldades enfrentadas pelos
professores para usá‐los?
Desta forma o presente artigo apresenta reflexões acerca do problema apresentado.
Para alcançar tal objetivo, fez‐se necessário refletir sobre a importância do uso dos jogos na
prática pedagógica do ensino de matemática como facilitador da aprendizagem no ensino
fundamental. Procuramos de uma forma mais específica analisar se as coordenações
pedagógicas incentivam o professor a utilizar jogos no ensino de matemática e reconhecer
as dificuldades encontradas pelos professores na utilização dos mesmos na sala de aula.
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: POSSÍVEIS CAUSAS
As dificuldades de aprendizagem em matemática não é algo novo, na medida em que
constatamos que esta disciplina tem se configurado para os alunos como algo difícil de
compreensão, sendo de pouca utilidade prática, esta realidade produz representações e
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sentimentos que vão influenciar no desenvolvimento da aprendizagem. VITTI (1999, p.19)
afirma:
O fracasso do ensino de matemática e as dificuldades que os alunos apresentam
em relação a essa disciplina não é um fato novo, pois vários educadores já
elencaram elementos que contribuem para que o ensino da matemática seja
assinalado mais por fracassos do que por sucessos.

O ensino de matemática, segundo (Santos, p. 27), não tem levado em conta a
bagagem que os alunos trazem dos ciclos anteriores que são necessários para organizar o
trabalho de modo que os alunos desenvolvam a própria capacidade para construir
conhecimentos matemáticos e, consequentemente, acabam adquirindo noções incompletas
dos conceitos. Por exemplo, uma vaga ideia do algoritmo, podendo aprender como somar
ou dividir, mas de forma mecânica, sem verdadeira compreensão do que estão fazendo,
segundo orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais ‐ PCN’s (p. 62/63):
É importante que estimule os alunos a buscar explicações e finalidades para as
coisas, discutindo questões relativas à utilidade da Matemática, como ela foi
construída, como pode contribuir para a solução tanto de problemas do cotidiano,
como de problemas ligados à investigação científica. Desse modo, o aluno pode
identificar os conhecimentos matemáticos como meios que o auxiliam a
compreender e atuar no mundo.

Acreditamos que o algebrismo seja um dos obstáculos que faz com que o ensino da
Matemática se torne menos atrativo, essa abstração acaba se tornando prejudicial para o
aluno que não possui uma base, causando confusão que irá atrapalhar a construção do seu
conhecimento. Os PCN’s afirmam que:
Essa prática de ensino tem se mostrado ineficaz, pois a reprodução correta pode
ser apenas uma simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir alguns
procedimentos mecânicos, mas não apreendeu o conteúdo e não sabe utilizá‐lo em
outros contextos. (PCN’s, p.37)

JOGOS E O ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA APRENDIZAGEM PRAZEROSA
Como é de nosso conhecimento há uma grande discussão em relação à forma de
ensino no Brasil e um dos pontos importantes é o ensino da matemática, que acabou
parando no tempo. Hoje, luta‐se por uma nova visão para o ensino dessa ciência em sala de
aula, uma forma de proporcionar uma aprendizagem mais significativa. Alguns estudiosos
como AUSUBEL (197?, apud PELIZZARI et al., p. 38) apontam que “a aprendizagem é muito
mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de
conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu
conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se
produziu menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser
armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva”.
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Devemos pensar em uma abordagem prazerosa, interessante, que motive nossos
alunos, dando‐lhes recursos e instrumentos que sejam úteis para o seu dia a dia. Buscando
mostrar‐lhes a importância dos conhecimentos matemáticos para sua vida os professores
têm o papel de proporcionar aos alunos momentos reais de aprendizagem que podem ser
feitos através do uso de novas metodologias como, por exemplo, os jogos que propiciam
aprendizagens mais motivadoras e interessantes, tanto para o aluno quanto para o
professor.
De acordo com os PCN’s (BRASIL, 1988, p. 47):
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem
que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na
elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação
de situações‐problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o
planejamento das ações.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA POR MEIO DE JOGOS
Inúmeras habilidades matemáticas podem ser desenvolvidas através dos jogos, entre
elas o raciocínio reflexivo, uma vez que no desenvolvimento dos jogos é necessário sempre
pensar antes de realizar qualquer jogada e a cada nova jogada, um novo raciocínio pode
surgir. Os raciocínios lógicos utilizados pelos alunos durante o jogo sempre se assemelham à
resolução de um problema matemático, podendo, o professor, aplicar vários assuntos
envolvendo a matemática, inclusive a potenciação, “contribuindo para a aquisição de uma
linguagem matemática, enfatizando o processo de construção dos conceitos, que se dão
como consequência da exposição e discussão de ideias, organizando conhecimentos e
desenvolvendo habilidades” (RAMALHO, 2006, p. 02).
O jogo favorece, ainda, a integração social entre os alunos e os professores,
contribuindo para uma conscientização sobre como trabalhar em grupo, atitude de
fundamental importância para uma aprendizagem satisfatória, Borin (1995, apud Strapason,
p. 21) cita a importância dos jogos em grupo:
Como estratégia de trabalho, escolhemos os jogos em grupo pelo seu aspecto
lúdico que pode motivar e despertar o interesse do aluno, tornando a
aprendizagem mais atraente. A partir de erros e acertos e da necessidade da
análise sobre a eficiência de cada estratégia, construída para alcançar a vitória no
jogo, estimula‐se o desenvolvimento do raciocínio reflexivo daqueles que jogam.

Em relação aos jogos didáticos, a ideia é o estudante não participar da atividade de
qualquer jeito, e que de certa forma o jogo instigue o desenvolvimento cognitivo do aluno,
Flemming e Collaço de Mello (2003) destacam que:
Esse recurso deve ser adotado em sala de aula e que a aprendizagem de conteúdo
poderá acontecer de forma mais dinâmica, menos traumática, mais interessante.
Acreditamos que o jogo contribui para que o processo ensino‐aprendizagem seja
produtivo e agradável tanto para o educador quanto para o educando. (p. 85)

Através dos jogos a criança aprende a se relacionar consigo mesma e com o mundo.
O uso planejado de jogos em atividades pedagógicas tem o poder de encantar e favorecer o
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entendimento das propriedades matemáticas envolvidas. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) afirmam que:
Por meio de jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, mas
aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos), os
significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas
analogias, tornam‐se produtoras de linguagens, criadoras de convenções,
capacitando‐se para se submeterem a regras e dar explicações. (BRASIL, 1997, p.
48)

São várias as vantagens que a utilização dos jogos pode proporcionar, como sanar
dificuldades de aprofundamentos e lacunas que ocorre durante as aulas, Borin (1995)
destaca algumas possibilidades como:
A possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos
que temem a Matemática e sentem‐se incapacitados para aprendê‐la. Dentro da
situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande,
notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam matemática,
apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a
seus processos de aprendizagem. (p. 9)

Ainda em relação ao uso dos jogos, Strapason (2011, p.22) enfatiza a sua
importância:
Os jogos podem e devem ser usados como metodologia de ensino e aprendizagem
da Matemática. Seu uso poderá tornar a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos interessante, deixando de lado um pouco o quadro‐negro, o giz e o
livro‐didático, ou seja, podemos trocar as atividades habituais por outras que
possam vir a motivar a aprendizagem do aluno e, consequentemente, o ensino do
professor.

MÉTODOS UTILIZADOS
A pesquisa utilizou‐se de uma abordagem qualitativa, e a técnica para a coleta dos
dados foi baseada na aplicação de questionários a professores do ensino fundamental do
sexto ao nono ano e coordenadores pedagógicos de duas escolas públicas estaduais do
município de São Raimundo Nonato ‐ Piauí. A escolha dos sujeitos justifica‐se pelo fato de
acreditarmos que são eles, professores e coordenadores pedagógicos, que enfrentam
diariamente essas dificuldades, tornando assim indispensável seus relatos sobre tais
dificuldades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa contou com a participação de três professores de matemática do ensino
fundamental e duas coordenadoras pedagógicas de duas escolas da rede estadual de
educação de São Raimundo Nonato ‐ Piauí.
Análise das respostas dos professores
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A partir das respostas dos professores, percebe‐se que eles têm consciência da
necessidade da inserção de novos métodos de ensino, e destacam a importância dos jogos,
mas ainda não apresentam um entendimento claro a respeito do uso dos jogos no ensino de
matemática, e acabam optando pelo ensino tradicional por ser um terreno que já dominam
e pelo medo de buscar o novo e sair dessa zona de “conforto”.
Os professores ressaltaram que as coordenações pedagógicas vêm debatendo a
utilização dos jogos a fim de esses instrumentos oferecerem aos alunos um incentivo maior
para a aprendizagem de matemática. E quanto às condições para o desenvolvimento, os
professores se dizem muitos atarefados e como têm um currículo a seguir a inclusão dos
jogos acaba ficando comprometida.
Mas segundo os professores os principais obstáculos são encontrados na sala de aula
e vão desde o número elevado de alunos e a falta de compreensão matemática dos mesmos
até a indisciplina dos educandos o que resulta em uma atividade descontrolada e não
alcançando os objetivos propostos a que levaram o desenvolvimento desta atividade. A
professora (A) apontou como principais dificuldades a falta de interesse e compreensão dos
alunos. A professora (B) respondeu que “não” tem utilizado os jogos e destacou que não
utiliza os jogos como recurso pelo fato da maioria dos alunos não participarem desse tipo de
atividades.
Análise das respostas dos coordenadores
Diante das respostas das coordenadoras pedagógicas, percebe‐se que os jogos fazem
parte do programa pedagógico da escola, entende‐se que a prática dos jogos no ensino de
matemática apresenta ao aluno um novo horizonte, não só na aprendizagem do conteúdo,
mas também com a função educativa social.
Constata‐se que as coordenações pedagógicas esperam que seus professores tenham
a iniciativa para analisar e buscar um novo método de ensino para facilitar a aprendizagem,
deixando claro que a equipe gestora os apoiará e os servirá de materiais para a realização
desta atividade.
As coordenações pedagógicas são conhecedoras das dificuldades que os professores
enfrentam em sala de aula, devido ao elevado número de aluno por sala de aula, que
chegam às escolas com uma grande influência social de outros meios, que acabam elevando
as dificuldades em sala de aula.
As coordenações são coerentes no que diz respeito às dificuldades de buscar a
inovação para o ensino, apontam como obstáculos a indisciplina e o desinteresse dos alunos
principalmente por matemática, outro ponto destacado é a capacitação dos professores no
que se refere à formação continuada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interesse por essa temática surgiu da vivência no âmbito escolar como bolsista do
PIBID, com o intuito de refletir sobre a prática dos jogos no ensino de matemática e
sistematizar informações que possam servir de base para debates acerca das possibilidades
de inovação no ensino de matemática.
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Diante do exposto constatou‐se que o uso dos jogos no ensino da matemática ainda
é um pouco defasado apesar dos professores demonstrarem conhecimento sobre os
mesmos. Há ainda uma indisposição tanto em relação aos coordenadores, como aos
professores quanto ao uso dos jogos para ensinar os conteúdos de matemática. Essa
indisposição pode ser causada pelas dificuldades quanto à sua aplicação, ou seja, percebe‐se
que faltam estudos e aprofundamento sobre essa metodologia de ensino, também foi
possível perceber que as coordenações esperam que seus professores busquem mais esses
recursos e, por outro lado, os professores esbarram no desinteresse e nas indisciplinas dos
alunos.
Entender e apreciar a importância dos jogos como ferramenta para o ensino de
matemática em sala de aula é fundamental para que esta prática seja cada vez mais comum
e presente nas escolas. E o papel principal de programar e aperfeiçoar tal metodologia são
dos professores e das coordenações pedagógicas, incluindo‐os em seus planejamentos e
programas de aula, levando aos alunos uma forma mais leve, divertida e prazerosa de
aprender.
O jogo surge como um fator diferencial para o ensino de matemática que necessita
de mudança, de novidade, de estímulo e incentivo. Trazer para as crianças e adolescentes
um aprendizado que seja significativo, buscando revigorar o modelo de escola que temos,
transformando a visão de espaço irritante, tornando‐a um lugar mais prazeroso para os
alunos e educadores. Este pode ser o passo fundamental para se afastar a visão que estudar
matemática é desinteressante.
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a evasão no curso
Superior de Licenciatura em Computação do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
– IFTO ‐ Campus Porto Nacional, utilizando, inicialmente,
como referência, os dados documentais dos acadêmicos
matriculados, os que cursam e os evadidos no período
compreendido entre o segundo semestre dos anos de
2010 e 2013. Buscar‐se‐á identificar os motivos pelos
quais os estudantes evadiram, bem como analisar as
consequências dessa evasão para a comunidade
acadêmica. Objetivos esses que serão alcançados em um

segundo momento da pesquisa, na realização de
entrevistas aos participantes identificados como
evadidos na análise quantitativa realizada. Espera‐se
com a conclusão dessa proposta a obtenção de
resultados que possam contribuir para a implementação
de ações que garantam a permanência dos ingressantes
no curso em estudo.

PALAVRAS‐CHAVE: educação, evasão, licenciatura em computação.

A DIAGNOSIS ON EVASION IN THE COURSE OF BACHELOR OF COMPUTER INSTITUTE OF
FEDERAL NATIONAL HARBOR CAMPUS TOCANTINS
ABSTRACT
The present work analyzes evasion in Higher Degree in
Computing at the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Tocantins ‐ IFTO ‐ Campus Porto
Nacional, using, initially, as a reference, the
documentary evidence of students enrolled, and those
who attend evaded in the period between the second
half of the years 2010 and 2013 Search will be to identify
the reasons why students dropped out, and analyze the
consequences of circumvention for the academic
community. These goals to be achieved in a second
stage of research, interviews participants identified as
dropouts in the quantitative analysis. It is hoped that the
completion of this proposal to obtain results that can

contribute to the implementation of actions to ensure
the permanence of the entrants in the course of study.

KEY‐WORDS: education, avoidance, degree in computing.
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UM DIAGNÓSTICO SOBRE A EVASÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL

INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará o problema sobre evasão acadêmica com análise
documental dos dados referentes aos discentes matriculados e os evadidos no curso Superior de
Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional do Instituto Federal do Tocantins ‐ IFTO
nos períodos compreendidos entre o segundo semestre dos anos 2010 e 2013.
Buscar‐se‐á identificar os motivos pelos quais os estudantes evadiram, bem como analisar
as consequências dessa evasão para a comunidade acadêmica. É importante ressaltar que o
referido estudo contribuirá no combate aos índices de evasão que cresce a cada dia, pois
promoverá inquietações referentes ao futuro do curso em estudo. Para desenvolvimento dessa
pesquisa pautamos no referencial teórico de: Dias e outros (2014); Lobo (2011); Pereira e Silva
(2014), entre outros autores, os quais proporcionaram o entendimento dos assuntos relevantes
para o tema da pesquisa.
O presente artigo mostrará a análise dos dados dos alunos evadidos, matriculados e os
que estão realizando o curso Superior de Licenciatura em Computação do IFTO‐ Campus Porto
Nacional, onde se identificou o aumento da evasão o que desperta o interesse e necessidade de
estudos aprofundados sobre o tema. É importante ressaltar que o referido trabalho não foi
finalizado. Para a segunda etapa dessa pesquisa realizar‐se‐á entrevistas com os estudantes
evadidos no período estudado.
Para Lobo (2011, p.11): “Não importa qual o método adotado, para sabermos a evolução
do índice da evasão no ensino Superior, o importante é definir tendência e políticas sobre o
tema”.
Será que a evasão no Curso de Licenciatura em Computação pode estar relacionada a
fatores internos ou externos ao ambiente escolas? A dificuldade no ensino‐aprendizado na área
de exatas pode ser considerada como um dos fatores internos que influencia o aumento da
evasão?
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Espera‐se com a conclusão dessa proposta a obtenção de resultados que possam
contribuir para a implementação de ações que garantam a permanência dos ingressantes no
curso em estudo. O fenômeno da evasão é um dos desafios a ser superado pela instituição.

MATERIAIS E MÉTODOS
Essa proposta de pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e
quantitativa. No ponto de vista de seus objetivos, é exploratória, e, dos procedimentos técnicos,
qualifica‐se como estudo de caso. Para Silva (2001, p. 20), “pesquisa aplicada visa gerar
conhecimentos práticos dirigidos à solução de problemas específicos que envolve verdades e
interesses locais”.
A pesquisa quantitativa também é apresentada como semântica quantitativa e análise de
conteúdo, trabalhando e mensurando dados de uma base textual, (MARCONI, 1982). A
qualitativa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte
direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento‐chave, (SILVA, 2001).
Segundo Silva (2001), entende‐se por pesquisa bibliográfica a elaborada a partir de
material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente
com material disponibilizado na Internet. Sendo que a pesquisa documental é elaborada a partir
de materiais que não receberam tratamento analítico.
Na primeira etapa desse estudo realizou‐se uma revisão bibliográfica do tema em
discussão e o levantamento de dados referentes a quantidades de alunos matriculados no curso
de Licenciatura em Computação, os que cursam e os evadidos, período de 2010 e 2013, junto a
Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus Porto Nacional. Na segunda etapa, fase
em desenvolvimento, realizar‐se‐á entrevistas com os estudantes evadidos no curso e no período
estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme dados do censo da Educação de Ensino Superior no ano de 2000 o percentual
de evadidos nas instituições públicas foi de 13%, sendo que nas instituições privadas foi de
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22,1%. No ano de 2004 o percentual de evasão nas instituições públicas, atingiu 15,2% e nas
privadas, 28%. Em 2009 esses percentuais sofrem uma queda, passando a 10,5% nas instituições
públicas e 24,5% nas privadas, MEC/INEP (2014).
A análise realizada na primeira etapa dessa pesquisa evidenciou índice elevado de evasão
no curso de Licenciatura em Computação do Campus Porto Nacional do Instituto Federal do
Tocantins. Até o presente momento foram formados apenas 5 (cinco) licenciados. A redução pela
procura no curso nos alerta sobre a ociosidade de vagas, e o que isso pode ocasionar
futuramente.
O desinteresse pelas áreas de Licenciatura pode ter como influência a baixa qualidade do
ensino e o surgimento de novas carreiras, sinalizando que estes cursos precisam melhorar sua
qualidade, já que faltam professores qualificados para ministrar aulas no ensino fundamental e
no ensino médio. Cerca de 830 mil dos professores que atuam nesses dois níveis de ensino não
possuem formação superior. (MAZZETTO; CARNEIRO, 2002).
Com os dados obtidos na instituição verificamos que foram ofertadas 280 vagas, 264
foram ocupadas, 16 ociosas, 124 evadidas, restando apenas 140 alunos regularmente
matriculados. Os dados analisados correspondem ao período compreendido entre o segundo
semestre de 2010 até o segundo semestre de 2013. O curso é composto por oito períodos, no
qual apenas sete turmas foram analisadas. O gráfico 1 apresenta as taxas alunos que se
matricularam, os que estão cursando e os que evadiram.

Fonte: Pesquisa documental IFTO‐ Campus Porto Nacional (2014).

O índice de evasão corresponde a 46,9 % do total de alunos que ingressaram no curso de
Licenciatura em Computação. Quantidade preocupante devido a ter se formado até o momento
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5 (cinco) licenciados. Projeção essa que corresponde a uma porcentagem atenuada quando
comparada à quantidade de vagas que são disponibilizadas semestralmente.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) diz em seu Art.
2, que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Do total de alunos que ingressam na faculdade somente um número muito limitado
concluirá o curso Superior.
O gráfico 2 apresenta numericamente os dados referentes às matriculas e desistências em
cada período analisado.

Fonte: Pesquisa documental IFTO ‐ Campus Porto Nacional (2014)

Conforme apresentado no gráfico 2, pode‐se verificar que a partir do segundo e terceiro
período o número de evasão aumenta consideravelmente, sendo continuamente crescente. A
evasão acadêmica pode derivar‐se da somatória de vários fatores e não exclusivamente de um
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em específico. Logo, a razão da desistência dos acadêmicos pode ser devido a fatores internos ou
externos ao ambiente escolar.
Ao analisar o gráfico percebe‐se que o índice de evasão aumenta amplamente no
segundo e terceiro período do curso Superior de Licenciatura em Computação do Campus Porto
Nacional.
As disciplinas de fundamento de lógica de algoritmos e programação estruturada e
estrutura de dados a primeira ministrada no segundo e a segunda ministrada no terceiro período
do curso de Licenciatura em Computação podem ser responsáveis pelo elevado índices de evasão
e reprovação, dificultando ou impedindo a continuidade dos alunos no curso? Será a falta de
compreensão do raciocínio lógico um dos motivos pelo elevado índice de reprovação em algumas
disciplinas do curso?
Segundo Hinterholz Jr (2009, p. 02):
Diversos problemas podem ser citados no processo de ensino e aprendizagem de
algoritmos e programação que culminam em desmotivação, reprovação ou evasão,
destacam‐se: dificuldade no desenvolvimento do raciocínio lógico; falta de motivação,
pois o aluno acredita que a disciplina é um obstáculo difícil de ser superado; o ensino
obstrucionista, além de os mesmos não conseguirem relacionar a teoria e a prática; e
dificuldade na assimilação e desenvolvimento de raciocínio lógico.

Segundo Branco Neto e Schuvartz (2007, p.02): “Acadêmicos iniciantes, ao se depararem
com a disciplina, sentem‐se incapazes de programar, devido ao conjunto de habilidades que a
programação exige como capacidade para solucionar problemas, raciocínio lógico e habilidade
matemática”.
A evasão no curso de Licenciatura em Computação é preocupante devido à necessidade
de professores licenciados para atuarem no desenvolvimento educacional nas escolas do
município e região, bem como a preocupação do impacto que isso poderá causar no futuro da
sociedade do conhecimento e da economia global.
Dias e outros (2010), indicaram que a evasão tende a aumentar se a universidade não
envolver seus alunos em atividades de pesquisa e extensão. Estas atividades permitem a
interação entre teoria e prática, colocando o aluno em contato com a sociedade.
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Segundo Pereira e Silva (2014, p.03): “A evasão escolar está situada num patamar bem
elevado com relação aos outros problemas envolvendo a sociedade, pois aluno fora de
instituição escolar apresenta um tempo ocioso para tarefas nada condizentes com a faixa etária”.
A desistência dos estudos é um fenômeno complexo, que precisa ser entendido no
contexto dos problemas socioeconômicos e de inadequações do sistema educacional, pois
compromete a vida educacional e funcional do aluno.

CONCLUSÃO
Considerando que este estudo encontra‐se em fase de desenvolvimento, tece‐se algumas
considerações iniciais:
Os dados referentes ao índice de alunos que ingressaram no curso de Licenciatura em
Computação do Instituto Federal do Tocantins Campus Porto Nacional, os que cursam e os
evadidos nas turmas iniciadas entre o período de 2010.2 a 2013.2, demonstram que o fenômeno
da evasão tem expandido nesse curso. Do total de vagas ofertadas no curso apenas 50% delas
estão ocupadas. A desistência dos acadêmicos no referido curso pode ser devido às dificuldades
no rendimento de aprendizagem em algumas disciplinas? A monitoria pode ser uma alternativa
para o reforço dos conteúdos das disciplinas que oferecem considerável grau de dificuldade e
maior índice de reprovação e evasão no curso de Licenciatura em Computação?
A continuidade deste estudo auxiliará na compreensão desse fenômeno, de modo que se
possam propor algumas soluções para minimizá‐lo;
As turmas que têm maior quantidade de acadêmicos estão no primeiro e segundo
período. Caso soluções práticas não ocorram o fato da evasão será cada dia maior. Contribuir
para a minimização da evasão no curso Superior de Licenciatura em Computação do Campus
Porto Nacional – IFTO é colaborar no que tange a garantia da formação docente por meio dos
cursos de licenciatura.
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RESUMO
O artigo busca encontrar os nexos e as
determinações que soam na modalidade de ensino a
distância ofertada pelo IF SERTÃO‐PE. Identificamos uma
contradição chave entre as possibilidades do
desenvolvimento tecnológico atual, a mediação político‐
pedagógica e o cenário da economia política. Como
hipótese, consideramos a sentença da Educação a
Distância como mercadoria, integrada ao fetiche das
tecnologias e a redução do papel do docente como um

administrador de acesso, quantificador de resultados e
motivador de participação online, distanciando‐o das
possibilidades de natureza educacional e de valores
emancipatórios. O contexto se apresenta como ilusório,
numa perspectiva pedagógica pós‐moderna acendida de
um ajuste neoliberal. E aponta pela necessidade urgente
de os trabalhadores assumirem a luta nesse campo.

PALAVRAS‐CHAVE: educação a distância, neoliberalismo, mercadoria

EAD IN IF SERTÃO‐PE: THE POSSIBILITIES AND LIMITS OF HIS FETISH
ABSTRACT
The article tries to find the connections and the
determinations that sound in the form of distance
learning offered by IF SERTÃO‐PE. We identified a key
contradiction between the possibilities of current
technological
development,
political‐pedagogical
mediation and scene of political economy. As a
hypothesis, consider the sentence of Distance Education
as integrated into the fetish of technology goods and

reducing the role of the teacher as an administrator
access, quantifier results and motivating online
participation, away from the possibilities of an
educational nature and values emancipatory. The
context is presented as a liar, a postmodern pedagogical
perspective sparked a neoliberal adjustment. It
highlights the urgent need for workers to take the fight
in this field.

KEY‐WORDS distance education, neoliberalism, merchandise.
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A EAD NO IF SERTÃO‐PE: AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DE SEU FETICHE
INTRODUÇÃO
Encontramos em alguns textos sobre Educação a Distância (EaD) que seu crescimento no
mundo se deve ao fato do desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação.
E tanto sua disseminação e ideal de democratização são decorrentes da promoção do acesso aos
diversos instrumentos tecnológicos que subsidiam a interação entre os centros de formação e o
usuário/aluno, mediados por políticas públicas governamentais dedicadas.
Esse potencial da EaD é cogitado pela capacidade dessa modalidade de ensino
condicionar todos seus objetivos didáticos e de aprendizagem às metodologias orientadas para o
atendimento de um número considerável de alunos, devido primordialmente a não necessidade
de utilização de tempo restrito, espaços e meios físicos para comportar tais sujeitos.
Por essas justificativas aos investimentos em EaD, estaremos buscando: a) compreender o
esforço que o atual governo brasileiro tem demonstrado em cumprir com algumas metas
anunciadas no Plano Nacional de Educação (PNE), subsidiados pela legislação vigente aludida ao
ensino à distância; b) identificar sob o cenário da economia política e os resultados dos recentes
investimentos em EaD pelo Instituto Federal de Educação do Sertão Pernambucano (IF SERTÃO‐
PE), mediado pelo Programa Nacional de Educação de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ‐
PRONATEC, as contradições que permeiam as políticas referenciadas, que parecem cercar os
encaminhamentos pedagógicos e políticos desta modalidade de ensino em busca de dar conta da
dinâmica atual do mundo produtivo.
O ponto de partida
Consideramos essencial, antes de responder algumas questões a cerca da Educação a
Distância, a exemplo da caracterização de suas metas provenientes das necessidades do
desenvolvimento econômico, social e da valorização e proteção cultural, reconhecer que
qualquer projeto para o seu domínio recai sobre a função e o sentido que o processo educativo
formal representa para a sociedade. Então não nos escapa fazer uma provocação inicial
delimitando uma problemática.
A educação, no formato que temos hoje, busca um fim último de desenvolvimento e
organização da sociedade, pelo processo de civilização da humanidade, pela consolidação da
cultura científica, pela demanda do complexo sistema de produção de bens, no mais na garantia
do patrimônio de saberes de todos os povos do planeta. Porém, ainda é uma educação que
enfrenta o desafio de superar a disputa de projetos de sociedade e o entendimento das
necessidades e interesses dos diversos sujeitos envolvidos, por referências em vivermos com
dignidade e por uma ética universal que esteja para além das contradições do capital.
Essa educação representa o investimento que o homem faz no aprimoramento e no
conhecimento que deste produz e se reproduz com a natureza, em busca de explorá‐la para se
manter vivo e garantir sua condição. Nesse sentido, a compreensão que temos na evolução do
processo educativo nos indica que sua sistematização e organização estão atreladas tanto a
noção de controle social, como de arranjo social para o trabalho, na medida em que contribui
efetivamente na reestruturação do modelo de produção capitalista e, desse modo, vem servindo
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de orientações e mecanismos para a formação do trabalhador às necessidades de acumulação do
capital.
Partimos dessa premissa, para iniciar nossas reflexões sobre a Educação a Distância, ao
reconhecer que vivemos no interior de uma sociedade de classes, com disputas de projeto
societário para a vida dos homens em condições dadas pelo modo de produção capitalista. E,
portanto, necessitamos identificar em que circunstâncias é possível situar a EaD enquanto uma
modalidade de ensino composta de toda uma especificidade, que caracteriza um formato de
relações e interações sociais dependentes do uso de tecnologias e processos de ensino‐
aprendizagem baseados na perspectiva do desenvolvimento das forças produtivas.
Nesta direção, é crucial apontar que a classe proprietária, empresários e as
representações públicas e privadas de suas forças, tanto em seus víeis legislativo, como jurídicos
assumem seus interesses de classe e pontuam seus projetos, suas teses, suas metas na direção
de permanecerem nos seus ajuizamentos de valores e na garantia de seus pertences, suas
propriedades, sua ideologia e sua posição no mundo produtivo.
Um dos maiores críticos da educação no país, o professor Gaudêncio Frigotto, resume em
seu texto, Os Delírios da Razão, a arquitetura sublinhada pela classe dominante em “que o
neoliberalismo se põe como uma alternativa teórica, econômica, ideológica, ético‐política e
educativa à crise do capitalismo nesses últimos tempos” (FRIGOTTO, 2007, p. 78). Esse autor
demonstra como esse arranjo estrutural de novas determinações capitalista sonda a educação e
a impregna de conceitos e objetivos galgados na razão empresarial e de mercado, conformando
o projeto ideológico da classe proprietária. Por exemplo, os termos Sociedade do Conhecimento,
Sociedade Pós‐Industrial e os conceitos inerentes dessa apologia, tais como qualidade total,
trabalho participativo, formação flexível, abstrata e polivalente.
O professor Frigotto, aponta algumas estratégias para a consolidação do projeto
dominante, quando diz que
no Brasil, vários documentos buscam divulgar este novo conjunto de conceitos
como base de políticas neoconservadoras no campo educativo. O documento do
Instituto Herbet Levy – Ensino fundamental & competitividade empresarial ‐,
elaborado com a participação de intelectuais e técnicos conhecidos, segue a
mesma linha dos trabalhos da CEPAL. Mais próximos aos interesses dos homens
de negócios, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), uma espécie de intelectual coletivo do
empresariado, em consórcio com o Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras, igualmente promove a divulgação destes novos conceitos através de
seminários, cursos e documentos (FRIGOTTO, 2007, p. 98).

Ao nos debruçarmos em análises sobre a Educação a Distância precisamos identificar o
que se espera do trabalhador no mundo e de que forma ele pode atingir as necessidades do
modo de produção atual. Especialmente no Brasil, cuja opção por uma economia e uma política
com influências neoliberais vem resultando no aumento da precariedade laboral e desigualdade
social.
Devemos lembrar que em pleno século XXI, no ano de 2014, continuamos a viver um
momento histórico de perdas essenciais dos direitos trabalhistas aos interesses empresariais,
declínio do movimento sindical, privatização de empresas e do gerenciamento de recursos
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

naturais conduzidos pelo Estado e garantia legislativa de repasse de dinheiro público para a
administração de serviços educativos e de saúde para a iniciativa privada.
A exemplo, do campo educativo, Frigotto lembra que neste âmbito
a regressão neoliberal manifesta‐se pelo aniquilamento da escola pública
mediante os mais diversos subterfúgios: escolas cooperativas; sistemas escolares
de empresas (Bradesco, Xerox, Rede Globo de TV); adoção da ideia de bônus
educacional de Friedman; adoção por empresas de escolas públicas; escolas
organizadas por “ comunidades ou centros habitacionais populares”. (FRIGOTTO,
2007, p.103)

Ou seja, diante do cenário atual, mas definido por escolhas e caminhos historicamente
previsíveis pelos governantes no mundo todo, por uma escolha política de exploração, o que se
espera do trabalhador contemporâneo é a sua submissão às orientações objetivas de acordos
internacionais, realizados pelas agências de financiamentos mundiais e os países em crises, que
amarram como troca de seus empréstimos as condições de formação e qualificação do
trabalhador no mundo para uma mão de obra ordinária com vistas a mais valia, dentro de uma
perspectiva de desenvolvimento que demandam postos de trabalhos de pouca ou nenhuma
qualificação. Como nos indica o professor Ruy Braga, em matéria do número 32 da Revista Poli:
saúde, educação e trabalho,
o desenvolvimento econômico brasileiro, nos últimos dez anos, se baseou em
quatro motores principais: a indústria financeira, a indústria da construção civil,
o agronegócio e a mineração e energia. E esses setores, explica, têm um
“desempenho bastante piramidal”, com “uma concentração muito grande de
postos qualificados no topo e uma base rombuda de postos não qualificados ou
semiqualificados”. Esses últimos dez anos foram de uma absorção enorme de
trabalhadores nesses setores. Mas eles não são absorvidos em postos de
trabalho qualificados pelo simples motivo de que não há necessidade de postos
de trabalho qualificados ou altamente qualificados se reproduzirem nesses
setores (BRAGA apud GUIMARÃES, 2014, p.7).

Dentro dessa perspectiva, identificamos que a política de expansão do ensino ofertada
nos últimos anos pelo atual governo brasileiro, consolida a EaD como estratégia fundamental
para aprimorar um projeto societário questionável. Tendo em vista que as estratégias de
ampliação do acesso desta modalidade de ensino prever um crescimento nas matriculas como
justificativa de que o caminho certeiro para o desenvolvimento do país esteja no abastecimento
de mão de obra qualificada no mercado.
Mas há desconfianças nessa lógica e certezas de consequências gravíssimas no campo
social. A professora e pesquisadora Marise Ramos, acrescenta à discussão que
o modelo de desenvolvimento brasileiro, pelo fato de ter a natureza dependente,
implicou e implica uma associação com a burguesia internacional. E, com isso,
impõe a divisão do lucro. Isso significa um processo de superexpropriação da
classe trabalhadora, que fez com que o modelo de desenvolvimento sempre se
desse em cima de salários muito baixos e postos de trabalho simples. Hoje a
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retomada da lógica do neodesenvolvimentismo se dá sobre um tipo de produção
que não requer trabalho qualificado (RAMOS apud GUIMARÃES, 2013, p. 7)

A Educação a Distância nesse cenário aparece como peça fundamental pra perpetuar essa
lógica, na medida em que amplia progressivamente o número de trabalhadores em situação de
disponibilidade para a concorrência no mercado de trabalho cada vez mais precarizado.
Um desafio se origina nessa contradição e confere para as instituições formadoras e os
trabalhadores, a necessidade de encarar uma formação que consiste no acesso ao conhecimento
produzido pela humanidade, contudo, conscientes dos mecanismos de exploração e submissão
posta pelas relações de produção estabelecida no capitalismo.
As Metas da EaD no Brasil
Na tentativa de compreender as metas sugeridas para a Educação a Distância, através do
Plano Nacional de Educação (PNE), reservamos esta seção para buscar interseções entre nossas
reflexões anteriores e o discurso de ampliação da oferta de formação e qualificação do
trabalhador brasileiro para atender as demandas atuais do mundo produtivo.
O Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília tem acompanhando a
construção do novo texto do PNE (2011‐2020), que apresenta essa modalidade de ensino entre
suas metas fundamentais,
o novo Plano Nacional de Educação (PNE), estabelece 20 metas a serem
cumpridas pelo Brasil até o ano de 2020. Em três delas, a educação a distância é
citada explicitamente, como instrumento fundamental para a execução das
propostas. Segundo o plano, a EAD deve ser utilizada como estratégia para que,
no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos (EJA) sejam
oferecidas de forma integrada à educação profissional e no ensino médio
(referência na meta 10); para que sejam duplicadas as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, democratizando o acesso à educação
profissional pública (meta 11) e, por fim, para que seja elevado o número de
matrículas em pós‐graduação stricto sensu de modo a atingir a titulação anual de
60 mil mestres e 25 mil doutores (meta 14) (CEAD‐UnB, 2013).

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), o
professor Frederic Michael Litto,
o crescimento do numero de alunos matriculados em cursos a distância é um
fenômeno mundial. No Brasil, o Censo da Educação Superior 2012 registrou
1.113.850 matrículas em cursos de graduação, o que corresponde a 15,8% do
total da população universitária brasileira. O Censo de Educação a Distância,
realizado anualmente pela ABED, destaca em sua mais recente edição o
montante de quase seis milhões de alunos em cursos a distância, incluídos os
cursos de extensão universitária, cursos livres, educação corporativa e ofertas
educacionais pelas organizações do Sistema S (SEBRAE, SENAC, SENAI, SENAT,
SENRS, SESC, SESI e SEST) (LITTO, 2013).
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Por esse breve cenário podemos atentar para uma contradição entre os investimento na
expansão dos cursos em EaD, a ampliação no número de alunos e as exigências de qualificação e
formação que tendem à criação de um exército de reserva.
Quanto a isso, o professor Ruy
Braga, da Universidade de São Paulo, que estuda as configurações do mundo do trabalho
comenta,
o modelo de desenvolvimento brasileiro demanda pouco trabalho qualificado e
consequentemente é inercialmente refratário a essas políticas mais ativas de
qualificação para o trabalho, que geralmente são associadas ao Pronatec. Temos
aí um descompasso: por um lado, um governo que tenta estimular a qualificação
profissional e, por outro, um modelo de desenvolvimento que prescinde dessa
formação mais qualificada (BRAGA apude GUIMARÃES, 2014, p. 08).

Nesta razão, o desafio maior a ser encarado pela EaD deve ir além das contradições
postas. Pelo acompanhamento do ritmo das mudanças tecnológicas e do arquétipo de
exploração pautado até o momento.
A EaD e seus fetiches
A Educação a Distância tem origem em um mundo moderno e, neste singular recorte
histórico, há uma lógica nas leis sociais submetida às relações de produção. Espera‐se nessa
ordem, um movimento de contradição que se apodera de produtos e processos, imprimindo
valores de troca que se metamorfoseiam para consolidar a acumulação e reprodução do capital.
Ao identificarmos o desenvolvimento da Educação a Distância, acompanhando a evolução
do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, no aumento da complexidade das
ferramentas e aparatos tecnológicos, a noção da finalidade pedagógica vai ao encontro dos
interesses de exploração de uma classe social sobre a outra, na qual a primeira tem controle e
propriedade sobre os bens/processos produzidos.
Nesse sentido, a EaD é fundamental para a manutenção do modo de produção capitalista
e tem se naturalizado na sociedade como uma possibilidade democrática de acesso a educação e
contribuição no desenvolvimento do país. Contudo, pelas referências atuais, traz consigo uma
essência de desigualdade e forte contradição nas relações sociais de produção. Especialmente
quando é tratada por um projeto de expansão por progressões geométricas.
Notadamente constatamos que se há demanda para educação a distância, a oferta da
modalidade presencial de ensino é atingida por poucos que ganham a disputa, pelos que já que
possuem o controle sobre as formas desenvolvidas da produção e se asseguram da manutenção
de seu poderio. São os filhos e jovens da classe média1.
As justificativas de implantação da EaD, tais como a falta de tempo e do acesso para
qualificar e preparar o trabalhador para as urgências do mundo produtivo forçam o mesmo para
1

A média de idade do aluno EaD é 7 anos maior em relação ao estudante de cursos presenciais. Enquanto o primeiro representa
média de 33 anos, o segundo representa média de faixa etária de 26 anos, de acordo com o Censo do Ensino Superior do MEC. O
presidente da Anated (Associação Nacional de Tutores de Educação a Distância), Luis Gomes, explica que isso ocorre por causa de um
período cíclico da carreira. "Normalmente, quem não consegue pagar uma faculdade termina o ensino médio e começa a trabalhar na faixa
dos 20 anos. Constitui família e só depois dos 30 anos consegue estabilizar e decide investir na capacitação, que precisa ser na modalidade
de EaD por conta da flexibilidade de horário e custo". Notícias do portal G1, Procura por ensino à distância cresce mais que busca por curso
presencial, em 11/08/2012 06h30 ‐ Atualizado em 13/08/2012 09h49 e acessado em 15/12/2013 09h11.
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uma corrida desigual, ao acesso as novas tecnologias e o conhecimento acumulado pela
humanidade, pois aqueles que detêm as condições melhores de vida para adquirir bens e ter
acesso aos serviços e a inovação estão na ponta, pela oportunidade que tiveram em anos
anteriores de formação e qualificação e pelo seio social de destaque em que se encontram.
Por outro lado, não é difícil constatar que o lucro obtido com essa modalidade de ensino é
enorme, na medida em que a oferta desses cursos barateiam os custos, na possibilidade de
triplicar a quantidade de alunos por turma; possui estrutura reduzida em comparação com as
aulas presenciais e amplia a jornada do professor sem mais onerações.
Forma‐se um aparato estrutural, econômico e ideológico capaz de garantir interesses
previsíveis para o capital, dos quais se consagram na subjetividade do indivíduo, forjando
necessidades e imputando aptidões inócuas próprias da precariedade que abrange o mundo
produtivo na perversidade do capital.
OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DA EAD NO IF SERTÃO‐PE
Os cursos de EaD no IF SERTÃO‐PE surgem com a Rede E‐Tec Brasil, instituída pelo decreto
nº 7589/2011, que integrada ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC) se articulam com outras ações do Ministério da Educação, como a expansão da Rede
de Educação Técnica Profissional e a ampliação da capacidade do Sistema S para desenvolver a
educação técnica profissionalizante na modalidade a distância.
Há cerca de doze meses foram sugeridos para implantação no IF SERTÃO‐PE quatro cursos
técnicos profissionalizantes pela modalidade de EaD, mas apenas um estar sendo executado
pelos cinco campi da instituição. A razão pela suspensão dos outros cursos se deu pelas
orientações da Rede E‐Tec Brasil, que repassava os recursos para a o Instituto Federal de
Educação do Paraná – IFPR, parceiro na confecção do material pedagógico e estruturação dos
cursos, mas este se encontra sob investigação policial referente ao desvio de mais de R$ 6,6
milhões dos contratos com uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). A
suspensão parou as atividades da Diretoria de EaD do IFPR, prejudicando mais de 30.000 alunos
por todo o país. No entanto, o IF SERTÃO‐PE já sinalizou a continuidade dos cursos por recursos
próprios.
Não será demais destacar que o caminho escolhido para qualificar e expandir a educação
brasileira tenha sido o de entregar os recursos públicos para a administração privada2. Seguindo
a receita neoliberal encarada por outros países que se questionam por essa decisão tomada há
alguns anos3.
No aspecto metodológico as orientações tomadas pela a EaD do IF SERTÃO‐PE não se
diferem de outros Centros, contudo vale ressaltar que a operacionalidade se consolida de acordo
com o tempo e a experiências dos recursos humanos envolvidos. E neste aspecto, identificamos
que as metas consignadas ao IF SERTÃO‐PE, pelo processo de expansão da EaD no país, não
2

A hegemonia das instituições privadas no segmento do EAD é outra evidência do levantamento: essas escolas
respondem por 60,5% das matrículas. O restante dos alunos está dividido entre instituições sem fins lucrativos (14,5%) e públicas
(15%) – os 10% restantes se referem a fundações, entre outras. A região Sudeste concentra a maior oferta de cursos. Mas é a Sul
que aparece no topo do ranking de matrículas, com mais da metade dos registros (MAGGI, 2012)
3
Para entender melhor essa afirmação vê o ensaio Porque a Suécia está revendo a privatização do ensino, publicado pela
portal da Rede de Democratização, publicado em 13/12/2013 e disponível em http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque‐
outras‐midias/por‐que‐a‐suecia‐esta‐revendo‐a‐privatizacao‐do‐ensino/ Acesso em 20/12/2013 as 10h00.
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respeitam as necessidades de planejamento e qualificação dos recursos humanos envolvidos na
implantação. Decorre então, por algumas ocasiões, um desalinhamento sobre a condução
operacional e metodológica entre os sujeitos formadores, que geram consequências no trabalho
pedagógico. Essas dificuldades são amplamente dimensionadas quando o espaço de
aprendizagem virtual, ainda, não tenha sido apropriado em suas especificidades pelos sujeitos
envolvidos – alunos e tutores/professores.
Outras resultantes do processo de expansão da EaD pelo IF, encontram‐se na deficiência
em estrutura para sediar os polos de desenvolvimento das atividades, especialmente aquelas de
encontro presenciais, necessários para aulas práticas e avaliações, como determina a legislação.
Alguns campi do IF SERTÃO‐PE não dispõem de internet estável, sala de aula, biblioteca
especializada e laboratório específico para o perfil dos cursos oferecidos.
Outra observação a ser feita no aspecto da metodologia é sua perspectiva relacionada ao
lema “aprender a aprender4”, em especial, sobre as diversas formas de interação e colaboração
que se propõe inovar o processo de aprendizagem. O aluno se torna responsável direto pelo
acesso ao conhecimento, dependendo de sua autonomia e disciplina. O que inviabilizaria um
discernimento pelas diferentes e possíveis abordagens a serem dadas ao conhecimento. Algumas
vezes determinadas, muito provavelmente próximas as necessidades de produção das classes
proprietárias. Mas pontuamos que esse delineamento da aprendizagem não é exclusivo desta
instituição, parece ser comum a EaD.
Uma limitação importante se circunscreve no aspecto financeiro que assegura o ensino a
distância como uma modalidade de custos altíssimos, devido a necessidade de construção e
adaptação dos espaços físicos, aquisição de mobiliários, equipamentos, programas
computacionais, base tecnológica para redes de transmissão via internet e satélite, para oferta
de encontros por teleconferência, entre outros meios.
O Ministério da Educação (MEC) propõe para a confecção do plano de trabalho anual
(PTA), um limite de R$2.000,00 por aluno para o ensino a distância. Esse valor é o dobro em
relação ao ensino de cursos técnicos profissionalizantes presenciais no IF SERTÃO‐PE. Porém,
nessa relação, entendemos que o número de aluno possivelmente alcançados pela EaD é bem
maior com o passar dos anos, enquanto os gastos com docentes e a manutenção estrutural
diminuem. Portanto, o retorno da EaD é mais conveniente, especialmente, quando da oferta por
instituições de ensino privado.
Com relação ao trabalho docente a impressão é de que há uma redução do seu papel,
atribuindo‐lhe a função de um administrador de acesso, quantificador de resultados e motivador
de participação online, distanciando‐o das possibilidades de natureza educacional e de valores
emancipatório. No agravamento dessas circunstâncias, os recursos para pagamento dos
educadores envolvidos (tutores, professores e coordenadores) se configuram na modalidade de

4

Para Newton Duarte o “aprender a aprender” foi uma lema defendido pelo movimento escolanovista e adquiriu novo
vigor na retórica de várias concepções educacionais contemporâneas, especialmente no construtivismo. No mundo todo, livros,
artigos e documentos oficiais apresentam o “aprender a aprender” como emblema do que mais existira de mais progressista e
inovador, um símbolo da educação do século XXI (DUARTE, 2001). Ele análise, a partir de Coll (1994) que numa perspectiva
construtivista, a finalidade última da intervenção pedagógica é contribuir para que o aluno desenvolva a capacidade de realizar
aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama de situações e circunstâncias, que o aluno “aprenda a aprender”
(DUARTE, 2001, p. 36).
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benefício por bolsa, descaracterizando o direito aos rendimentos sociais sobre o trabalho
desenvolvido e isentando o governo das obrigações contratuais trabalhistas.
É possível, ainda, identificar no quadro acima que a contratação de bolsistas para atuarem
na modalidade EaD dentro de uma instituição pública revela um cenário próximo da terceirização
da docência nessas instituições. Um aspecto condizente com as investidas do capital na tomada
de controle das relações de trabalho.
Não é difícil compreender que as razões pelo crescimento da EaD e o investimento nas
relações público e privado para sua oferta, estejam para além do desenvolvimento das
tecnologias de informação e comunicação, mas que dependem das relações materiais da vida
social. Que em resumo traduz uma oportunidade que o capital constrói para se reproduzir e
acumular mais dependências e exploração para ampliar riquezas.
Por se tratar de um projeto novo na instituição e não havendo uma quantidade suficiente
de alunos, a situação indica que ainda há muito que se desenvolver em EaD no IF SERTÃO‐PE,
especialmente no que tange a garantia da qualidade desse processo e no desafio de assegurar a
permanência dos alunos nos cursos, pois se reconhece o grande problema de evasão que
acompanha a EaD no país.5
Contudo, não podemos perder de vista que há diferentes entendimentos de sucesso no
campo da educação. Os que nos remete as razões empreendedoras, no sentido amplo da
economia política, alertado em nossas críticas e os que prezam para a ampliação da consciência
dos trabalhadores em relação a sua condição de explorados. Nesta direção, a educação é tida
como um meio de libertação e o desenvolvimento de possibilidades de se construir um novo
mundo, onde as relações sociais de produção sejam justas e eticamente contrárias ao atual
modelo de exploração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve a intenção de apontar contradições históricas, no domínio das políticas
públicas, sobre a formação da população pobre do país, na medida em que a EaD tem sido um
sustentáculo para a acumulação e reprodução do capital. Inserindo o trabalhador no mercado de
trabalho, a partir do que o próprio mercado aponta como essencial para a educação dos
trabalhadores, sendo assistido nessa relação de alienação e exploração pela opção histórica que
os governantes assumem de transformar a EaD em um aparelho do Estado com claras intenções
de diminuir o valor do trabalhador brasileiro a um mero reprodutor das riquezas da classe
dominante.
Dar conta de um país desenvolvido é cuidar das condições reais para o desenvolvimento
do ser humano sob diversas dimensões do saber, para o acesso qualitativo à cultura – esporte e
artes, à ciência – tecnologias, à política – participação efetiva na sociedade, a filosofia – crítica e
dialética, mas por uma perspectiva superadora das contradições do plano capitalista.
Nesse sentido, não há como ignorar e nem rejeitar a Educação a Distância, pois é uma
realidade advinda do desenvolvimento das forças produtivas e, como tal, deve ser apropriada
pelo conjunto dos homens em sua liberdade, frente aos domínios privados.
5

A evasão dos estudantes é o maior obstáculo para o EAD (Ensino a Distância), segundo instituições que ofertam cursos
nesta modalidade. O resultado foi obtido pelo Censo EAD.br 2010, o último divulgado pela Abed (Associação Brasileira de
Educação a Distância) (RODRIGUES, 2012).
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O enfrentamento decorre inicialmente pelo caminho da participação política, na
organização dos trabalhadores, na valorização do educador enquanto sujeito que possui as armas
essenciais para esta luta, na consolidação de um campo de disputa democrático frente aos
interesses do mercado.
A participação do movimento estudantil e dos sindicatos são fundamentais nesse
universo da Educação a Distância, na medida em que a mercantilização da educação solapa os
direitos conquistados através de lutas difíceis, dessas categorias, no decorrer da história.
Por fim, a EaD se consuma como uma possibilidade a ser conquistada no enfrentamento
sobre as bases ideológicas, conceituais e político‐econômicas colocadas pela classe dominante. E
o lugar dessa luta é na realidade criada pelo desenvolvimento das forças produtivas, no seio das
novas tecnologias da informação e nos processos de ensino‐aprendizagem. O que nos resta é sua
apropriação a partir da mobilização dos trabalhadores, pelas suas referências de classe e por sua
tomada de consciência da dominação e da capacidade de superar o arco ideológico.
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RESUMO
O presente trabalho desenvolveu em parceria com os
graduados em Química da Universidade do Estado do
Amazonas – UEA, Técnicos em Meio Ambiente do
Instituto Federal do Amazonas – Campus Parintins e
discentes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual
“Tomazinho Meireles” diante as estratégias de ensino e
reutilização de garrafas PET (Polietileno Tereftalato) na
montagem da horta ecológica. O procedimento
metodológico realizou‐se com campanha na coleta e
seleção das garrafas PET em uma abordagem teórica
com os discentes. Os processos de montagens dos
espaços dos canteiros foram demarcados com garrafas
PET de 2L contendo água. A preparação dos canteiros foi

conforme descrito por Luz (1998). A adubação do solo
foi preparada com terra preta rica em compostos
orgânicos e esterco bovino. No plantio das hortaliças
obtivemos a Cebolinha (Alliumschoenoprasum L.), Couve
de folhas (Brassicaoleracea L. var.acephala D.C),
Pimenta de cheiro (Capsicum chinense Jacquin cv.),
Tomate (Lycopersiconesculentum Mill.), Chicória
(Chicoriumindivia L.) e Maxixe (Cucumiusanguria L.). Os
resultados foram satisfatórios diante a participação da
comunidade escolar, mostrando os interesses dos
discentes nas práticas, podendo assimilar o conteúdo de
ensino proposto na teoria em sala de aula e
contribuindo na formação da consciência ambiental.

PALAVRAS‐CHAVE: Horta, Ensino, Polietileno Tereftalato, Meio Ambiente.

ECOLOGICAL GARDEN AS A STRATEGY FOR EDUCATION AND REUSE OF BOTTLES PET
(Polyethylene Terephthalate)
This work was developed in partnership with graduates
in Chemistry from the State University of Amazonas ‐
Campus Parintins, Technicians Environment Federal
Institute of Amazonas ‐ Campus Parintins and students
of the 1st year of the State School "Tomazinho Meireles"
on strategies teaching and reuse of PET (Polyethylene
Terephthalate) bottles in the assembly of ecological
garden. The methodological procedure was carried out
with the collection and campaign selection of PET
bottles in a theoretical approach with the students, the
process of assembling the space of plots were
demarcated with PET bottles containing water.
Preparation of the beds was as described by Luz (1998).

The fertilization of the soil was prepared with rich black
soil in organic compounds and cattle manure. The
planting
of
greenery
obtained
the
chives
(Alliumschoenoprasum
L.),
cabbage
leaves
(Brassicaoleracea L. var.acephala DC), Hot peppers
(Capsicum
chinense
Jacquin
hp.),
Tomato
(Lycopersiconesculentum
Mill.),
Chicory
(Chicoriumindivia L.) and Gherkin (Cucumiusanguria L.).
The results were satisfactory on the participation of the
school community, arousing the interest of students in
practice may assimilate the teaching contents proposed
in theory in the classroom and helping in the formation
of environmental awareness.

KEY‐WORDS: Vegetable garden, Education, Polyethylene Terephthalate, Environment..
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HORTA ECOLÓGICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E REAPROVEITAMENTO DE GARRAFAS PET
(POLIETILENO TEREFTALATO)
 INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de um estudo teórico e experimental desenvolvido na Escola Estadual
“Tomazinho Meireles” que atende alunos do ensino fundamental e médio no município de Parintins no
Estado do Amazonas, tendo como parceria os graduados do Curso de Licenciatura em Química da
Universidade do Estado do Amazonas – Centro de Estudos Superiores de Parintins e Técnicos em Meio
Ambiente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Parintins.
O interesse pelo tema “Horta ecológica como estratégia de ensino e reaproveitamento de
garrafas PET (Polietileno Tereftalato)” surgiu na oportunidade em trabalhar com os discentes a
reutilização de garrafas PET, um componente de difícil degradação e demonstrando sua permanência
duradoura e prejudicial ao meio ambiente, apresentando uma alternativa viável na reutilização, além de
abordar um amplo conteúdo em função de estratégia metodológica de ensino na prática através da horta
ecológica, e contribuindo principalmente diante a formação técnica dos alunos do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus Parintins e graduados em licenciatura em Química
na Universidade do Estado do Amazonas.
Os objetivos traçados para este estudo foram divididos em três etapas. Na primeira etapa
destacou‐se a parceria com a comunidade acadêmica e escolar diante a importância do Estágio
Supervisionado na Formação dos profissionais técnicos e graduandos. Na segunda etapa se evidenciou a
composição química do Polietileno Tereftalato e os problemas ambientais causados e a terceira etapa
destacou‐se a importância da horta ecológica como proposta na reutilização de garrafas PET e sua
contribuição com o meio ambiente na ação cidadã.
Os resíduos sólidos como as garrafas PET (Polietileno Tereftalato) vem sendo extremamente
utilizados como embalagens carbonatadas e que podem resistir por décadas na natureza (MÜLLER et. al.,
2000), a reutilização da garrafa PET é uma alternativa viável, uma vez, quando depositado em lixões, o
plástico apresenta risco pela queima indevida e sem controle, que pode resultar em descargas de gases
tóxicos na atmosfera, afetando diretamente os seres vivos. O uso do plástico é considerado problemático
para o meio ambiente pela sua alta durabilidade e grande volume na composição total do lixo. Com uma
produção imensa, a indústria de embalagens é a grande responsável pelo aumento da poluição por
plásticos. O PET é um polímero considerado não degradável, resistente à hidrólise, inócuo para humanos e
visto como material acumulativo em grandes volumes, com alta resistência na atmosfera aos agentes
biológicos (JARA, 2007).
No contexto escolar a pesquisa torna‐se presente a partir do momento que educador percebe que
deve relacionar o que mostra na teoria em sala de aula e inserir o discente na reflexão de mundo,
pensando na formação de pensamentos diante aspectos sociais presentes na vida. Freire (1987), quando
expressa que a “práxis humana” manifesta num agir consciente estreita relação entre a ação e a reflexão
sobre o mundo na realidade social em que se vive.
Os resultados demonstraram a importância de relacionar os conteúdos das propostas curriculares
às atividades práticas na construção de alternativas sustentáveis e por se constituírem estratégias capazes
de facilitar a aprendizagem dos discentes, além de proporcionar na prática uma melhor formação
profissional para técnicos e graduados.
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 METERIAIS E MÉTODOS
A parceria com a Escola Estadual “Tomazinho Meireles” contou com uma equipe de 45 discentes,
03 graduados e técnicos ambientais e 01 professora regente que contribuíram e auxiliaram no
monitoramento dos trabalhos de execução dos discentes da escola no desenvolvimento e manutenção da
horta.
A horta foi planejada no fundo do terreno da Escola Estadual “Tomazinho Meireles”, onde foram
construídos seis canteiros, utilizou‐se adubo orgânico e composto rico em húmus. Os discentes estiveram
presentes em todas as etapas e atividades desenvolvidas na horta, tais como: coleta das garrafas PET de
2L, seleção das espécies a serem cultivados, plantio, cuidados e colheita. O método de execução ocorreu
na etapa teórica com os alunos em sala de aula e na etapa prática na construção e montagem da horta
ecológica.
 Horta ecológica como estratégia de ensino: Nesta etapa teórica, os estagiários explicaram aos
discentes questões que envolveram assuntos expostos em sala de aula como: Meio ambiente,
sustentabilidade, polímeros e reaproveitamento de garrafas PET como mostrado na figura 01 (a). Para
obtenção das garrafas realizou‐se uma campanha de coleta de garrafas PET de 2L com os discentes. As
garrafas PET de 2L foram selecionadas, limpas e enchidas com água para serem utilizadas nas divisões e
montagem da horta mostra a figura 01 (a).

(a)

(b)

Figura 01: (a) Importância da reutilização de PET e (b) Alunos e técnico na montagem da horta.
A seleção do ambiente para a implantação da horta ecológica seguiu os critérios descrito por Luz
(1998). A turma foi dividida em grupos, onde cada grupo ficou responsável por um canteiro desde a
primeira etapa de montagem da horta, preparação do solo, plantio, acompanhamento e colheita. Os
critérios de montagem da horta ecológica foram nas etapas descritas:
 Localização: No terreno da escola selecionou o local apropriado para o cultivo das hortaliças
apresentando as seguintes características: Terreno plano com espaço limpo e preparado com terra
revolvida (“fofa”), boa luminosidade; disponibilidade de água para irrigação, longe de sanitários e esgotos;
isolado com pouco trânsito de pessoas e animais conforme mostra a figura 02 (a) e (b).
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(a)

(b)

Figura 02: (a) Técnico e Graduada na limpeza do local. (b) Discentes na limpeza do terreno.
 Preparação do solo: a preparação do solo ocorreu com a aeração da terra afofando‐a,
desmanchando os torrões que se formam e molhando‐a como mostra a figura 03 (a). O processo de
adubagem do solo aconteceu com o uso de adubo composto por húmus retirado do próprio terreno da
escola e esterco bovino doado pelo Matadouro do Município de Parintins‐AM, na qual possui parceria
com o IFAM‐Campus Parintins.

Figura 03: (a) Discentes na preparação dos canteiros.

Obtenção das hortaliças: Aula instrutiva explicando aos discentes as características e os valores
nutricionais das hortaliças que foram plantadas na horta e sua seleção conforme as técnicas de cultivos.
Foi dado a cada grupo uma espécie de mudas para serem responsabilizados pela obtenção e plantação,
dentre as quais foram escolhidas: Cebolinha (Alliumschoenoprasum L.), Couve de folhas (Brassicaoleracea
L. var.acephala D.C), Pimenta de cheiro (Capsicum chinense Jacquin cv.), Tomate (Lycopersiconesculentum
Mill.), Chicória (Chicoriumindivia L.), Maxixe (Cucumiusanguria L.).

Cultivos das mudas de hortaliças: Durante esta etapa os grupos de discentes responsáveis pelas
espécies de hortaliças plantaram as culturas nos seus respectivos canteiros em fileiras. Depois de
plantadas ficou estabelecido a responsabilidade de cada grupo irrigar o seu canteiro de cultivo ao final das
aulas no período da tarde.
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Acompanhamento da plantação: Os discentes passaram a acompanhar o desenvolvimento das
mudas, desde o crescimento prematuro até a colheita final. Contaram a quantidade de mudas viáveis,
analisando os cuidados com possíveis pragas, além dos cuidados no cultivo.

Colheita das hortaliças: No final de cada duas semanas realizou‐se a colheita do que foi
plantado. Os discentes participaram desta etapa. A Colheita na horta foi realizada de duas maneiras:
arranco e corte para a couve, cebolinha e coentro que foram cortados três dedos acima do solo e
formados em maços, acompanhados da retiradas dos tomates, maxixe e pimentas de cheiro. As hortaliças
colhidas foram encaminhadas aos funcionários que preparam a merenda escolar, uma vez que deviam ser
consumidos pelos alunos da escola.

Entrevistas: Realizou‐se entrevista de diagnostico para descobrir se os discentes da Escola
Estadual “Tomazinho Meireles” conseguiram interligar as questões teóricas repassadas em sala de aula,
com a participação dos técnicos, colaboradores e professores, assim como também o índice de satisfação
dos participantes na aprendizagem com o pratica e obtenção de hortaliças saudáveis e nutritivas.

 RESULTADO E DISCUSSÃO
O projeto horta ecológica como estratégia de ensino e reaproveitamento de garrafas PET
(Polietileno Tereftalato) teve uma grande participação com o apoio da comunidade escolar, destacando a
satisfação dos discentes do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual “Tomazinho Meireles” na execução
do projeto, os discentes obtiveram um desempenho significativo, onde primeiramente foi realizado em
sala de aula o ensinamento teórico dos assuntos que estavam na proposta curricular envolvendo os
conceitos de polímeros, reaproveitamento e poluição ambiental com o acúmulo de garrafas PET no
ambiente que é um dos principais problemas enfrentados na sociedade, explicando sua durabilidade em
degradação na natureza. Assim relacionamos o conhecimento teórico com a prática através da montagem
e construção da horta ecológica como alternativa para o reaproveitamento do PET.
Os discentes puderam despertar o interesse na prática agrícola e ambiental diante a teoria
aplicada na prática, onde conseguiram desempenhar um papel fundamental na implantação da horta até
a colheita final das hortaliças, sob o auxilio dos estagiários graduados e técnicos, colaboradores e
professores. Para a montagem da horta foi obtida em coleta com os alunos 425 garrafas PET de 2L para a
construção e divisão dos canteiros como mostra as figura 04.

(b)

Figura 04: Canteiro pronto com mudas de Couve (Brassicaoleracea L. var.acephala D.C).
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Realizou a construção de 6 blocos de canteiros subdivididas nas hortaliças selecionadas para
plantio, sendo realizado em grupo pelos discentes da escola. Com isso, valorizamos o trabalho em equipe,
ou seja, proporcionou‐se uma troca entre os envolvidos no processo no sentido de se entender o papel do
outro, afinal, Vygotsky (2001, p. 480) enfatiza que “através da imitação na atividade coletiva, orientada
pelos adultos a criança está em condição de fazer bem mais, e fazer compreendendo com autonomia”.
No processo de plantio demonstraram‐se a durabilidade e resistências das garrafas PET na horta
ecológica, podendo ser demonstrar uma destinação final adequada com o reaproveitamento, em que
pode ser desenvolvido e trabalhado as práticas pedagógicas envolvidas no contexto ambiental. Para
Morgado (2006), a horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o
desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo teoria e
prática de forma contextualizada.
O processo de acompanhamento e produção obtiveram resultados satisfatórios com as colheitas
das hortaliças de crescimento rápido, onde foram retiradas para consumo a folhagem de Cebolinha
(Alliumschoenoprasum L.), Couve (Brassicaoleracea L. var.acephala D.C) e Chicória (Chicoriumindivia L.), as
mesmas retiradas com cuidados para que não prejudicar o desenvolvimento das folhas novas,
prosseguindo desta forma a etapa de produção.
Pode‐se analisar e verificar que o solo para cultivo das hortaliças composto de terra rica em
húmus e esterco bovino foi suficiente e adequado para o crescimento e boa produção na horta, onde a
mesma ficou isenta de fertilizantes químicos e agrotóxicos, mostrando aos estudantes na prática a
importância no consumo de alimentos nutritivos e saudáveis, despertando o interesse dos alunos em
construir e obter vegetais e hortaliças para o próprio consumo, além de aprender as técnicas de cultivo e
produção, assim como no conhecimento da importância na constituição adequada do solo diante as
macromoléculas de Nitrogênio (N), Fósforo (P), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S) que
possivelmente possa ser utilizada na correção do solo para plantio quando for o caso.
Desta forma foi possível realizar uma entrevista de satisfação com os discentes participantes na
execução do projeto, onde 70% dos discentes destacaram o projeto sendo Muito Bom tanto na teoria
voltada ao ensino, quanto na contribuição com o meio ambiente na reutilização do Resíduo Sólido (PET),
na prática de construção da horta ecológica, seguindo de 20% que acharam Bom, 8% regular e 2% não
soube responder, conforme mostrado na figura 04.

Satisfação dos Estudantes na execução do projeto
Muito Bom

Bom

Regular

Não Sabem

2%
8%
20%
70%

Figura 04: Entrevista de satisfação dos estudantes.
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Conforme pode ser visto na figura 05, os resultados obtidos na entrevista são possíveis destacar
que 90% dos discentes afirmam que a horta ecológica demonstrou na prática os ensinos teóricos
propostos ministrados em sala de aula, onde se sentiram satisfeitos e motivados na execução dos
trabalhos que foram além da sala de aula em quatro paredes, proporcionando uma estratégia de ensino
voltado aos alunos do 1º ano do ensino médio, podendo assimilar melhor o conteúdo em uma forma
inovadora e eficaz. Apenas 10% afirmaram que não, mais isso possivelmente é por conta da baixa
assiduidade e acompanhamento nos trabalhos de campo e em sala de aula.

A construção da horta ecológica na prática
contribuiu com o Ensino repassado em sala de
aula?
10%

SIM
NÃO
90%

Figura 05: Entrevista de aprendizagem da teoria‐prática aos discentes.
Com efeito, as atividades práticas desenvolvidas com os sujeitos vinculados à escola envolvida no
trabalho evidenciaram que a horta ecológica está relacionada diante o assunto que está sendo trabalhado
em sala de aula, proporcionando inúmeras abordagens teóricas e práticas que podem ser transmitidas aos
discentes, e para melhor compreensão, além de trabalhar as práticas ambientais e utilizar
metodologicamente atividades didáticas, oferecendo grandes vantagens às comunidades, e proporcionar
parcerias e oportunidades aos graduados e técnicos de realizarem na prática os conhecimentos adquiridos
na instituição. Segundo Nogueira (2005), a horta na escola pode servir como fonte de alimentação e
atividades didáticas, oferecendo grandes vantagens às comunidades envolvidas, como o conhecimento no
cultivo de hortaliças de qualidade a baixo custo e também o envolvimento em programas de alimentação
e saúde desenvolvidos pelas escolas. Além de contribuir com a aprendizagem e satisfação dos discentes
do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual “Tomazinho Meireles” no ensino vinculado a prática
ambiental com a reutilização de garrafas PET na construção da horta ecológica.

 CONCLUSÃO
Os discentes aprenderam na prática do cotidiano utilizando a horta ecológica como estratégia de
ensino os conteúdos que propõem a aprendizagem quanto aos conhecimentos práticos, pois essas
experiências no contexto escolar despertam o interesse pelas aulas e amplia os conhecimentos. A
experiência em repassar aos discentes na prática o ensino químico e ambiental contribui para melhor
compreensão no contexto social, fortalecendo a aprendizagem e convivência que deve ser assumidos em
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sala de aula, aprimorando no aperfeiçoamento profissional dos graduados e técnicos ambientais
envolvidos na execução prática.
Os resultados da horta ecológica como estratégia de ensino e reaproveitamento garrafas
(Polietileno Tereftalato) contribuíram para uma destinação final adequada a esse resíduo sólido, assim
como dos resultados voltado para o meio ambiente e como ótima alternativa na explicação de conteúdos
propostos.
A seleção do ambiente, montagem da horta ecológica e o cultivo de hortaliças consumidas diante
os processos de implantação até a colheita foram ensinados aos discentes da turma de 1º ano do ensino
médio, que se sentiram aptos em dar continuidade na horta ecológica da escola. Os grupos mostraram
desempenho e interesse em participar do projeto, mostrando o papel principal que é de contribuir com o
meio ambiente, com as práticas na obtenção de alimentos vegetais saudáveis.
Esta característica de ensino, relacionada com aspecto social, econômico e sustentável precisa e
deve ser multiplicada no contexto escolar, tendo em vista a aprendizagem dos alunos e sensibilização com
o meio ambiente.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus pela vida e saúde concedida, a Escola Estadual “Tomazinho Meireles” pela
oportunidade na execução do trabalho e todo o apoio concedido, aos amigos de todos os momentos Ítalo
Fernando Melo, João Paulo Tavares e Mariney de Carvalho Simas, a Colaboradora Prof. MSc. Vera Lúcia da
Silva Marinho do Instituto Federal do Amazonas – Campus Parintins, ao Orientador Prof. MSc. Alex Izuka
Zanelato da Universidade do Estado do Amazonas – Centro de Estudos Superiores de Parintins. A todos
que contribuíram direta e indiretamente os meus sinceros agradecimentos.

REFERÊNCIAS
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
JARA, A. M. A. T. Biofilmes e enzimas sintetizados no processo de degradação de tereftalato de
polietileno (PET) por Bacillus subtilis e Phanerochaete chrysosprium. Dissertação de Mestrado
em Desenvolvimento de Processos Ambientais. Universidade Católica de Pernambuco. Recife, PE,
2007.
LUZ, V.P. Técnicas Agrícolas. 9ª edição. Volume 1. Editora ática. 1998.
MORGADO, Fernanda da Silva. A horta escolar na educação ambiental e alimentar: experiência
do Projeto Horta Viva nas escolas municipais de Florianópolis. 2006. 45p. Centro de Ciências
Agrárias. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
MÜLLER, R. J.; KLEEBERG, I; DECKWER, W. D. Biodegradation of polyesters containing aromatic
constituents. Journal of Biotechnology, 86:87‐95, 2001.
NOGUEIRA, Wedson Carlos Lima. Horta na escola: uma alternativa de melhoria na alimentação
e qualidade de vida. Anais do 8º Encontro de Extensão da UFMG. Belo Horizonte, 3 a 8 de
outubro de 2005.
SILVA, R. C. S.; SANTOS, T. Alimentação escolar no Estado do Rio de Janeiro. Anais do XV
Congresso Brasileiro de Nutrição. Brasília, 1998.
VYGOTSKY, L. S. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 480.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014.

8

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: APRENDENDO A SER PROFESSOR DE CIÊNCIAS

1

M. M. Costa (PQ)¹ ; R. O. M. Azevedo (PQ)¹
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) ‐ Campus Manaus Centro e‐mail:
mauromelocosta@gmail.com

(PQ) Pesquisador

RESUMO
Este trabalho apresenta impressões e considerações a
respeito de uma experiência motivadora vivida durante
o estágio supervisionado em um Centro de Educação de
Jovens e Adultos localizado em Manaus – AM, no ano de
2013, além de trazer reflexões acerca da importância
deste momento na formação inicial de professores de
Ciências. O objetivo do trabalho é apontar algumas
contribuições do estágio na formação inicial de
professores, a partir do relato da experiência vivenciada
com os estudantes do Ensino Fundamental. Os dados
coletados foram divididos em três categorias: 1)
Planejamento do projeto de aprendizagem; 2)
Implementação do Projeto de aprendizagem; 3)

Culminância. Essas categorias representam as etapas
vividas que foram fundamentais para o aprendizado da
profissão docente, pois permitiu a convivência com a
comunidade escolar, levando à reflexão sobre a
responsabilidade do ser professor de Ciências que
colabora para a construção da identidade do aluno
como cidadão, a partir do conhecimento da natureza
que o cerca e de si mesmo.

PALAVRAS‐CHAVE: Estágio Supervisionado, Ensino de Ciências, Formação de professores.

SUPERVISED: LEARNING TO BE A TEACHER OF SCIENCE
ABSTRACT
This paper presents impressions and considerations
regarding a motivating experience during the supervised
training in a center of youth and adult education located
in Manaus – AM, in 2013, in addition to bringing
reflections on the importance of this moment in the
initial formation of Science teachers. The objective is to
highlight some of the contributions stage in initial
teacher education, from the account of the lived
experience with elementary school students. Data were
divided into three categories: 1) Planning learning

project; 2) Implementation of the Project of learning; 3)
culmination.
These
categories
represent
the
experienced steps that were crucial for learning the
teaching profession, as it allowed the coexistence with
the school community, leading to reflection on the
responsibility of being a Science teacher who
contributes to the construction of the identity of the
student as a citizen from knowledge of the nature that
surrounds it and yourself.

KEY‐WORDS: Supervised, Science Education, Teacher Training.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: APRENDENDO A SER PROFESSOR DE CIÊNCIAS
INTRODUÇÃO
O Estágio Curricular Supervisionado no curso de formação de professores é um requisito
legal para a obtenção do grau de Licenciado, que privilegia o exercício da prática profissional
supervisionada. Acredita‐se que por seu meio é possível fazer a relação da teoria e da prática, a
partir dos conteúdos desenvolvidos no programa do curso.
O parecer número 21, de 2001, do Conselho Nacional de Educação, define o Estágio
Curricular como (BRASIL, 2001, p. 10):
[...] tempo de aprendizagem que através de um período de permanência, alguém se
demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder
exercer uma profissão ou ofício, Assim, o estágio supões uma relação pedagógica entre
alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e
um aluno estagiário [...] é um momento de efetivar um processo de
ensino/aprendizagem que tornar‐se‐á concreto e autônomo quando da
profissionalização deste estagiário.

De acordo com Perini (2006) entender o estágio curricular como um momento destinado
a um processo de ensino e de aprendizagem é reconhecer que a formação oferecida em sala de
aula não é suficiente para preparar os alunos para o exercício pleno de sua profissão. Nessa
perspectiva, para Ranghetti e Gesser (2004, p. 306), “[...] a formação profissional dos professores
(as) não deve estar desvinculada do contexto de atuação, da vida dos sujeitos em formação e dos
saberes necessários ao exercício da profissão”.
Percebe‐se então que cabe ao estágio, entre outros, propiciar condições para que os
discentes aprendam a profissão na medida em que favorece a convivência com os professores, a
intervenção na realidade escolar, incentiva à pesquisa e favorece a produção de conhecimento.
Um dos principais focos do estágio que vivenciamos é levar o futuro professor a exercitar
a docência na realidade do ambiente escolar nos anos finais do Ensino Fundamental, seja em
escolas públicas e/ou particulares. Para tanto, foi necessário conhecer as características do
ambiente escolar, acompanhar o desenvolvimento das atividades do professor da escola‐campo,
colaborar com o processo de ensino‐aprendizagem, participar dos momentos da escola com os
professores, gestão e coordenação pedagógica e como estagiário/pesquisador registrar as
situações vivenciadas. Na sequência dessas ações e com os dados adquiridos, os futuros
professores, elaboram o planejamento com o professor da escola e o professor da instituição
formadora e desenvolvem em sala de aula com os alunos.
Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo apontar algumas contribuições do
estágio curricular na formação inicial de professores de Ciências, a partir da reflexão acerca de
uma experiência motivadora vivenciada em um Centro de Educação de Jovens e Adultos na
cidade de Manaus ‐ AM, com estudantes do Ensino Fundamental nas aulas de Ciências.
MATERIAL E MÉTODOS
O Estágio Curricular Supervisionado II do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas – IFAM tem carga horária de 100 horas, correspondentes a três etapas,
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que ocorrem paralelamente, como apresentadas a seguir.
A primeira etapa ocorre no IFAM, na disciplina Seminário de Estágio, com carga horária de
20 horas. Durante as aulas são realizados orientações, estudos, discussões e socialização sobre as
experiências dos graduandos na escola‐campo (Unidade concedente).
A segunda etapa ocorre com o professor da instituição formadora do estagiário
(professor–IFAM), com carga horária de 20 horas. Durante esse momento ocorre a elaboração de
planos de aula/projeto de aprendizagem a ser desenvolvido na escola‐campo, orientação e
acompanhamento para a elaboração do relatório de estágio.
A terceira etapa ocorre na escola–campo, com carga horária de 60 horas, dividida em três
momentos:
1º momento ‐ 20 horas: planejamento – onde o estagiário irá elaborar os planos de
atividade, aulas, projeto de aprendizagem e materiais para o desenvolvimento do projeto como
auxílio do orientador – campo.
2º momento ‐ 20 horas: projeto de aprendizagem – onde será desenvolvido o projeto de
aprendizagem na escola – campo.
3º momento ‐ 20 horas: regência em sala de aula – onde serão desenvolvidas as aulas
planejadas aliando à teoria a prática.
O estágio foi realizado em um Centro de Educação de Jovens e Adultos, localizada em
Manaus‐AM, com duas turmas do Ensino Fundamental no segundo semestre de 2013. Os dados
relativos ao estudo foram coletados por meio de diário de campo, observação direta (BOGDAN;
BIKLEN, 1994) do ambiente escolar, como um todo e das aulas desenvolvidas pelo estagiário, em
particular.
Os dados coletados foram discutidos, considerando‐se três categorias: 1) Planejamento
do projeto de aprendizagem; 2) Implementação do Projeto de aprendizagem; 3) Culminância.
RESULTADO E DISCUSSÕES
Planejamento do projeto de aprendizagem
O planejamento das aulas foi desenvolvido com a professora‐IFAM e o professor‐campo.
Na escola campo os conteúdos trabalhados durante o semestre com as turmas são divididos em
4 unidades temáticas. Dentre elas foi acordado com o professor‐campo que a unidade temática
2, que corresponde aos temas “Água, saúde e meio ambiente” e “Saneamento básico e
preservação”, seria trabalhada a partir de um projeto de aprendizagem.
O professor‐campo orientou que se trabalhassem todos os tópicos do livro para incentivar
o uso e a leitura dos textos. A Tabela 1 apresenta a organização dos tópicos de cada capítulo no
livro didático utilizado pelo professor‐campo e pelas turmas.
Tabela 1: Organização dos tópicos de cada capítulo no livro didático utilizado pelo professor‐
campo e pelas turmas.
Unidade Temática 2 – Livro 2
Capítulo 1:
“Água, saúde e meio ambiente”
Água: Solvente Universal
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Capítulo 2:
“Saneamento básico e preservação”
O esgoto e o meio ambiente

3

A água na composição do corpo humano

Os materiais descartados no meio ambiente

Higiene corporal

As transformações do lixo

Saúde bocal
Ciclo da água na natureza

Coleta seletiva de lixo: Por que ela protege os recursos naturais?
Micro‐organismos: heróis ou vilões?

Após análise e avaliação do livro didático e levantamento de materiais complementares
elaboraram‐se 5 planos de ensino que possibilitaram desenvolvimento da regência, aplicação dos
instrumentos de coleta de dado e implementação do projeto de aprendizagem. Essa unidade
temática foi selecionada para a compreensão do tema “rio Negro e Solimões: que rios são
esses?” que foi organizado seguindo algumas etapas do processo de Investigação Temática:
Levantamento Preliminar, Redução Temática e Desenvolvimento em Sala de Aula.
A metodologia proposta para a temática água possui quatro momentos com sustentação
no pensamento pedagógico de Paulo Freire (1987), explicitados a seguir:
1º Momento: Identificando os saberes dos alunos
Esse é o momento em que o professor deverá identificar os conhecimentos/saberes
trazidos pelos alunos a partir de questões problemas através de discussões e aplicação de
questionário, relacionadas ao conteúdo, associando sempre com o seu cotidiano. O professor
deverá escolher questões que potencializem a possibilidade de dúvidas e perguntas, analisar os
comentários e observações dos alunos sobre temática escolhida.
Além disso, o debate entre os alunos deve proporcionar a explicitação de suas próprias
teorias promovendo uma reflexão sobre o próprio conhecimento, que se estende e aprofunda
quando este conhecimento é contrastado com o dos colegas e com alguns dados relevantes que
possam ser colhidos sobre o fenômeno estudado. Para este momento foi elaborado um
questionário com questões problematizadoras referente à temática.
2° Momento: Organização do conhecimento
Neste momento são escolhidos e trabalhados alguns conteúdos referentes à temática: “a
água e o nosso planeta”, “solvente universal”, “os estados físicos”, “o ciclo da água”, “tratamento
da água”, “tratamento do esgoto” e “água e nossa saúde”. A escolha depende dos objetivos
estabelecidos inicialmente.
Expor de forma dialogada os conteúdos proporcionando aos sujeitos da pesquisa a
identificação da temática em seu cotidiano a partir de uma abordagem contextualizada visando à
compreensão de um ensino de ciências capaz de proporcionar a tomada de decisão.
3° Momento: Aplicando a experiência
Nesse momento o desenvolvimento de experimentos de maneira planejada ressaltando o
que foi feito, por que foi feito e quais são os resultados obtidos possibilitará o contraste/conflito
de ideias e pontos de vista. Neste momento foram desenvolvidos experimentos para identificar a
capacidade da água em dissolver algumas substâncias. Os materiais utilizados foram: sal, açúcar,
areia, óleo de cozinha e água.
4° Momento: Reflexão, adaptação e registro dos conhecimentos
Os alunos comparando o conhecimento trazido com o aprendido após as aulas deverão
registrar as diferenças e responder a partir de suas próprias interpretações questões referentes
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ao conteúdo trabalhado de forma que o professor possa avaliar e identificar o conhecimento
adquirido.
Os alunos participantes do projeto foram avaliados com relação ao envolvimento durante
as cinco aulas, a participação nas discussões e nas exposições de trabalhos apresentado no
momento da culminância.
Implementação do Projeto de aprendizagem
O projeto de aprendizagem foi desenvolvido no decorrer de cinco aulas no período de
outubro a novembro de 2013 com a participação de 36 alunos divididos em duas turmas: turma I
(23 alunos) turma J (13 alunos) e estruturadas com base nos Momentos Pedagógicos descrito por
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), em que foi discutida a qualidade e tratamento de água
do município de Manaus e o conceito relacionado às transformações físicas da água.
Durante a implementação do projeto de aprendizagem destacam‐se para análise três
momentos: a “aplicação do questionário”, “organização do conhecimento” e a “culminância”.
Aplicação do questionário
No decorrer da aplicação do questionário para a identificação do conhecimento prévio
observou‐se que a maioria dos alunos não respondia as questões propostas. Ao serem questionados
percebeu‐se a dificuldade em transpor para o papel as suas concepções. Com isso, utilizou‐se além
do questionário a gravação do áudio para este primeiro momento da aula.
Na primeira coluna da Tabela 2 apresentam‐se as perguntas utilizadas para a Problematização
Inicial voltada para as situações significativas envolvidas no tema. Tais problematizações, baseadas na
perspectiva educacional freireana, têm por objetivo estabelecer uma relação dialética com o mundo,
o que possibilita uma reflexão e ação sobre a realidade e o sujeito (FREIRE, 1987).
Tabela 2 – Questionário aplicado para a identificação do conhecimento prévio dos alunos.
Questões problematizadoras

1.

Por que nosso planeta se chama “Terra”?

2.

3.

4.
5.

Quais os estado físico da água?

Como a água circula na natureza?

De onde vem a água que entra em nossas casas?
Para onde vai à água que sai de nossas casas?

Respostas
“Podemos dizer que terra é um lugar onde moramos, onde
criamos raízes e é um planeta com muitas riquezas”
“Por que é um lugar onde os seres vivos podem habitar”
“Por que é onde vivemos todos nós (seres humanos)”
“Por que nós (seres humanos) somos terrestres”
“Por que nela (terra) habitam humanos”
“Sólido, líquido e gasoso” (Alunos em coro)
“Rios, mares, igarapés, oceanos, chuvas”
“Ela vem das nuvens cai na terra, evapora de novo e vai
para as nuvens”
“Através do solo, chuvas, rios”
“Pelas arvores, pelas plantas”
“Lençol freático”
“Dos rios e dos lagos”
“Do poço”
“Dos reservatórios de água”
“Das estações de tratamento”
“Para os esgotos e depois para os rios”
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6.

7.

8.

Como a água é tratada?

Por que a água é tratada?

Que doenças podem ser transmitidas pela água?

9.

De que forma a água pode ser poluída?

10. Como é possível utilizar a força da água em nosso
benefício?

“Bueiros”
“Lagos”
“Córregos”
“Vai para reservatório e lá passa por vários processos de
tratamento”
“Filtrada”
“Com cloro e outras substâncias”
“Empresa de abastecimento de água”
“Para que nós possamos usá‐la para beber”
“Para evitar doenças”
“Para eliminar bactérias”
“Para obter uma água saudável”
“Para matar possíveis vermes e retirar substâncias
poluentes”
“Diarréia”
“verminose”
“Hepatite”
“leptospirose”
“Cólera”
“Ameba”
“Caixa de água aberta ou suja”
“Através dos lixos lançados nos igarapés e rios”
“Esgoto das indústrias do pólo industrial”
“Nas usinas elétricas elas fornecem a energia que nós
consumimos diariamente”
“Para a geração de energia”
“Em hidrelétricas”
“Na geração de energia elétrica”

A problematização na Abordagem Temática Freireana consiste em fazer com que os
estudantes se afastem de forma reflexiva dos seus conhecimentos vulgares, a fim de que sintam
necessidade de adquirir novos saberes (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011).
De acordo com Solino e Gehlen (2013) na Abordagem Temática Freireana, a contextualização
perpassa todo o processo didático pedagógico, uma vez que os problemas locais vivenciados pelos
estudantes e sintetizados no Tema Gerador são os que vão direcionar a contextualização no seu
sentido social.
Este momento foi de fundamental importância, pois os alunos expuseram suas opiniões e
compartilharam suas experiências relacionadas à sua vivência, uma vez que os mesmos
apresentaram, em suas falas, situações que faziam parte do seu contexto conforme é possível
constatar na Tabela 2.
Além disso, é possível observar que a contextualização, nesse primeiro momento da aula,
apresenta um direcionamento social, uma vez que o problema proposto aos alunos está relacionado
à temática geradora.
Organização do conhecimento
A organização do conhecimento se deu a partir das aulas planejadas retomando sempre
como base uma situação‐problema investigativa voltada para uma questão da ciência. Foi neste
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momento que os alunos tiveram a oportunidade de realizar a atividade experimental denominada
“Água: solvente universal” e socializar seu conhecimento, construindo explicações causais para o
problema proposto, uma vez que os mesmos apresentam, em suas falas, ainda que de forma
elementar, situações que representam explicações científicas. As Figuras abaixo apresentam
momentos da organização dos conhecimentos.

Figura 1 – Momento da aula sobre o ciclo da água e do desenvolvimento do experimento
denominado “Água solvente universal”

Figura 2 – Momentos da aula sobre qualidade da água e alunos comparando diferentes amostras de
água

Figura 3 – Momentos da aula sobre a água e a nossa saúde
Culminância
A culminância foi o momento em que os alunos socializaram pesquisas sobre a temática e
consequentemente mostrar o que aprenderam. Foi solicitada uma atividade em grupo onde os
alunos pesquisaram e apresentaram o resultado do trabalho para a classe e a comunidade escolar. A
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elaboração e desenvolvimento das pesquisas ficaram a critério dos grupos. Os alunos foram divididos
em três grupos onde cada grupo ficou responsável pelas seguintes pesquisas:
Grupo 1: Elaborar uma lista dos diversos usos que fazem da água na escola. Depois, pesquisar
maneiras de economizar água em cada uma dessas atividades e elaborar uma campanha contra o
desperdício da água.
Grupo 2: Pesquisar como é o abastecimento de água em Manaus. Há estação de tratamento?
Onde fica e como é esse tratamento?
Grupo 3: Pesquisar qual o destino do esgoto em Manaus. Há estação de tratamento? Onde
fica e como é esse tratamento?
As Figuras abaixo apresentam momentos da culminância.

Figura 4 – Socialização do grupo 1 das turmas I e J respectivamente

Figura 5 – Socialização do grupo 2 das turmas I e J respectivamente

Figura 6 – Socialização do grupo 3 das turmas I e J respectivamente
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

No momento da culminância percebeu‐se o envolvimento ativo dos alunos em pesquisar
sobre o próprio meio e na produção de materiais para apresentá‐lo.
A pesquisa sobre os diversos usos da água na escola possibilitou o conhecimento de
ambientes antes desconhecidos pelos alunos. Além disso, permitiu a expressão do pensamento
crítico por parte dos alunos ao indicar maneiras de economizar água em cada uma das atividades
identificadas na escola e ao elaborar uma campanha contra o desperdício da água (Figura 4).
As pesquisas sobre como ocorre o tratamento de água e qual os destinos dos esgotos em
Manaus (Figuras 5 e 6) abriram espaço para o envolvimento em uma série de diferentes atividades
que, começando pela análise do tempo presente, promove pesquisas sobre o passado e reflexão
sobre o futuro. Percebe‐se a partir dessa proposta uma possibilidade de construir conhecimento e
cidadania, e para trabalhar, simultaneamente, a compreensão de seu próprio meio e a abertura de
novos horizontes geográficos e culturais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio curricular supervisionado traz elementos importantes para a prática do futuro
profissional e pode ser visto como um importante momento na formação do docente. É nessa
hora que será possível, para o estagiário, utilizar os conhecimentos teóricos na prática, sempre
buscando fazer uma reflexão após cada aula, em busca melhorias e mudanças ao longo deste
período.
Os momentos vivenciados na escola são fundamentais para a formação do professor, pois
permite conhecer o espaço escolar, identificar os princípios institucionais, interagir com
professores alunos e coordenação pedagógica e, principalmente, vivenciar a docência
aprendendo a ser professor de Ciências. Além do mais o estágio permite uma análise do que é o
trabalho do professor na escola e contribui para que o futuro professor, com todas as
contradições e tensões do trabalho docente, construa e produza conhecimentos a respeito do
que é ser professor de Ciências.
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RESUMO
A partir de conteúdos e teóricos apresentados, foi
possível uma compreensão mais vasta e profunda acerca
da Natureza da Ciência, seus paradigmas, formas variadas
de pensamentos concernentes ao saber e fazer científico.
A compreensão da ciência como algo indissociável de
interesses e, necessidades econômicas, altamente
impregnadas pelos aspectos histórico‐sócio‐culturais da
época em que o conhecimento foi construído e de grande
relevância à alfabetização científica dos educandos do
ensino básico, visto que a percepção comum é de um
fazer científico imune às nuances do caráter humano e
desligado das demandas sociais. Utilizando episódios

históricos da Física e fatos científicos que fogem ao
escopo do que é explorado nos livros didáticos, o curso
Scientia promoveu o debate acerca das características da
ciência e seu cotidiano, confrontando as concepções
prévias de um grupo de discentes do ensino básico da
rede pública do interior de Alagoas, contribuindo para a
formação crítica acerca do fazer científico. Com a
metodologia de ensino por debate aberto e tempestade
de ideias, o Scientia teve por objetivo central a
construção de perfis conceituais adequados sobre a
Natureza da Ciência, resultado alcançado e apresentado
também ao longo deste escrito.

PALAVRAS‐CHAVES: Natureza da Ciência, Epistemologias da Ciência, Ensino Básico.

EPISTEMOLOGIES OF SCIENCE IN CLASSROOM
ABSTRACT
From theoretical content and presented, it was possible
a broader and deeper about the nature of science, its
paradigms, various forms of thoughts concerning
scientific knowledge and understanding to do. The
understanding of science as something inseparable from
the interests and highly impregnated by historical and
socio‐ cultural aspects of economic needs of the time in
which knowledge was constructed and of great relevance
to the scientific literacy of students of basic education, as
the common perception is an immune response to the
nuances of human and social demands character off
doing science. Using historical episodes of Physics and

scientific facts that are beyond the scope of what is
explored in textbooks, course Scientia promoted the
debate about the characteristics of science and their
everyday lives, confronting preconceptions of a group of
students of basic education in public schools the interior
of Alagoas, contributing to critical education about the
scientific work. With the teaching methodology for open
discussion and brainstorming, the Scientia main objective
was to build adequate conceptual profiles on the Nature
of Science, and also achieved results presented
throughout this writing.

KEY‐WORDS: Nature of science, Epistemologies of science, Basic Education.
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EPISTEMOLOGIAS DA CIÊNCIA EM SALA DE AULA
INTRODUÇÃO
Tendo em vista que a Extensão compartilha e estende conhecimentos para setores da comunidade,
o Scientia foi um curso de Extensão que visou esse aspecto, visto que a maioria dos participantes
(educandos) veio de escolas públicas da rede estadual presente no município de Arapiraca‐AL. O
exame de seleção proposto para que o curso pudesse se edificar foi simples, pondo em questão
opiniões iniciais sobre o cientista e seu trabalho. Além de serem analisadas as concepções prévias
dos educandos acerca dessas questões, foram exploradas também questões envolvendo visões
deformadas sobre a Natureza da Ciência (NdC) (GIL‐PÉREZ et al, 2001)
Scientia, como o próprio termo diz, tratou a respeito de Ciência: sua história, seus paradigmas,
epistemologias, conteúdos, permitindo aos discentes uma ampla viagem pelo complexo mundo
científico, desmistificando a imagem vulgar do cientista e seu papel na sociedade e para esta,
construindo uma visão crítica acerca do trabalho científico.

BREVE DESCRIÇÃO DA NATUREZA E DA CIÊNCIA E SUA RELAÇÃO COM SALA DE AULA
Durante o curso, viram‐se as visões deformadas acerca do trabalho científico por Gil‐Pérez et al
(2001), a visão Indutivista de ciência, o raciocínio lógico e dedutivo, o Falsificacionismo de Karl
Popper, os programas de pesquisa de Lakatos, a estrutura das Revoluções Científicas de Thomas
Kunh, o anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, e breves episódios históricos da Mecânica,
Termologia, Óptica, Eletricidade, Magnetismo e Eletromagnetismo.
A partir disso, uma visão crítica sobre o cientista e seu trabalho foi proposta e construída com os
educandos participantes do Scientia. Tal proposta estruturou‐se, inicialmente, para combater as
concepções prévias inadequadas dos participantes, com foco de ação no trabalho de Gil‐Pérez et
al (2001), que apresenta sete percepções inadequadas sobre o fazer científico, as quais
apresentamos brevemente a seguir.
A visão empírico‐indutivista e ateórica da ciência idealiza um cientista que não se utiliza de
nenhum pressuposto teórico para observar e experimentar. Por exemplo, pode‐se explorar a
imagem de um cientista que reproduz em laboratório determinado fenômeno e, de repente, surge
a ideia reveladora e espontânea, nova e imprevisível. Tal caracterização leva o discente a crer que
o conhecimento científico é produzido sem nenhum esforço intelectual.
A visão rígida afirma que sempre se há de seguir o “método científico”, de modo que ao final do
processo, obtenha‐se como resultado as verdades irrefutáveis e perfeitas. A ideia passada é a de
que, uma vez empregado tal método, nunca haverá falha, modificação ou renovação dos
conhecimentos adquiridos através deste.
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A visão aproblemática e ahistórica transmite a ideia de conhecimento pronto, sem história nem
fundamentos que deram origem a determinada teoria. Nos livros texto observa‐se facilmente isso,
pois não são mencionados, na maioria das vezes, os problemas e situações que fundamentaram
aquelas teorias, levando o discente a uma situação de não desenvolvimento de senso crítico.
A visão exclusivamente analítica defende a ideia deque os conhecimentos científicos são isolados
entre si, sem que sejam mencionados os problemas‐pontes, que interligam as diversas partes do
conhecimento. A organização básica dos livros didáticos fortalece essa ideia de que os
conhecimentos são estudados separadamente, sendo que deveria ser dito aos discentes que essa
organização serve para uma facilidade de organização para melhor entendimento.
A visão acumulativa de crescimento linear apresenta o conhecimento científico de forma linear,
os seja, sem quebras nem remodelações ao longo do tempo, ignorando mudanças de paradigmas.
Um exemplo é o modelo Heliocêntrico, que precedeu ainda antigas concepções dos povos antigos
sobre os astros, baseadas em mitos e crenças, e que foi modificado a partir do modelo Geocêntrico,
constituindo uma mudança de paradigma.
A visão individualista e elitista é bastante observada também no meio escolar, defendendo a ideia
de que os cientistas são superdotados, que seu trabalho é infalível e que suas descobertas são
consideradas de gênios únicos, desconsiderando o trabalho das equipes que também estiveram
envolvidas no desenvolvimento científico. Essa concepção acaba por tornar grande o desinteresse
dos discentes com relação ao trabalho científico. É importante também incentive o discente ao
trabalho científico afirmando que a ciência é alcançável e fundamentada em questionamentos.
A visão socialmente neutra da ciência a evidencia como algo a parte, mas não se deve esquecer
de que a ciência é movida a interesses, e ciência, tecnologia e sociedade se interligam
intrinsecamente. Os conhecimentos produzidos são necessários na produção tecnológica, que será
destinada a sociedade.

AS TEORIAS EPISTEMOLÓGICAS SÃO APRESENTADAS I: A VISÃO INDUTIVISTA
Os métodos científicos apresentados a seguir foram propostos por Chalmers (1993) sobre a teoria
do conhecimento, a epistemologia e explicações científicas. Para ele, todo conhecimento é falível
e corrigível, construído e não descoberto em dados empíricos. A refutabilidade demarca a ciência
da não‐ciência e a atitude de colocar sob crítica toda e qualquer teoria permite o aprimoramento
do conhecimento científico.
a) O Indutivismo Ingênuo
De acordo com o indutivista, a ciência começa com a observação. O observador científico deve ter
órgãos sensíveis e inalterados, para só assim observar sem preconceitos. As afirmações a que se
chega a partir das observações formam a base que servirá para a construção de leis e teorias.
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Como exemplo corriqueiro, tem‐se: “À meia noite de 1º de janeiro de 1975, Marte apareceu em
tal posição no céu.” Afirmações como estas são denominadas afirmações singulares e, referem‐se
a uma ocorrência específica, ou a um estado de coisas num lugar e tempo específicos.
Exemplo simples que pode fazer parte de um conhecimento científico astronômico: “Os planetas
se movem em elipses em torno do seu Sol.” Essa afirmação, diferentemente da afirmação singular,
se refere a todos os eventos em um tipo específico e em todos os tempos, sendo, portanto,
denominadas afirmações universais.
O indutivismo ingênuo se firma nas afirmações derivadas da observação, que constituirão uma
teoria, sendo assim, desde que certas condições sejam satisfeitas, é legítimo generalizar a partir
de uma lista finita de afirmações aceitáveis. Tais condições seriam acerca do número de
proposições de observação que forma a base de uma generalização que deve ser grande; as
observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de condições e nenhuma proposição
de observação deve conflitar com a lei universal derivada, baseando‐se em Chalmers (1993).
b) O raciocínio lógico e dedutivo
Leis e teorias explicam fatos, generalizando casos particulares. Por exemplo, a afirmação: “Todas
as corujas caçam animais à noite.” Generalizando, tem‐se a aplicação dessa lei geral obtida através
da observação de muitos casos, os quais originaram afirmações para qualquer coruja, de qualquer
espécie, de qualquer lugar como caçadora noturna.
Segundo Chalmers (1993), a lógica dedutiva é transmissora da verdade, retransmissora da
falsidade e não‐retransmissora da verdade.
Ela é transmissora da verdade quando as premissas que originam tal conclusão são verdadeiras:
Por exemplo:
Primeira Premissa: Todos os metais são condutores elétricos.
Segunda Premissa: O cobre é um metal.
Conclusão: O cobre é um condutor elétrico
A retransmissão da falsidade ocorre quando a conclusão é falsa por que a segunda premissa é
falsa.
Por exemplo:
Primeira premissa: Todos os metais são condutores elétricos.
Segunda premissa: O vidro é metal.
Conclusão: O vidro é um condutor elétrico.
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A não‐retransmissão da verdade ocorre da conclusão para as premissas, de modo que a primeira
premissa e a conclusão são verdadeiras e a segunda premissa é falsa.
Primeira premissa: Todos os metais são condutores.
Segunda premissa: O carvão é metal.
Conclusão: O carvão é condutor elétrico.
AS TEORIAS EPISTEMOLÓGICAS SÃO APRESENTADAS II: O FALSIFICACIONISMO DE KARL POPPER
O falsificacionismo de Popper (1972) está ligado ao fato de que as teorias científicas são propostas
como hipóteses, e são substituídas por novas hipóteses quando são falsificadas. Partindo dessa
questão, o que a ciência teria de tão confiável perante aos outros tipos de conhecimento? Está aí
o problema da demarcação. Sendo a ciência menos falsificável em relação às outras formas de
conhecimento, seria então, mais confiável e objetiva, por conta de seu método indutivo, enquanto
que as outras crenças se caracterizam pelo método especulativo e caráter acrítico.
Se alguém pensar no método científico como um meio para justificar resultados científicos, ficará
decepcionado. Um resultado científico não pode ser justificado. Só pode ser criticado e testado,
segundo Popper. E nada mais se pode dizer em seu favor senão que, depois de todas essas críticas
e testes, ele parece melhor, mais interessante, mais forte, mais promissor e constituindo uma
melhor aproximação da verdade do que dos seus rivais.

AS TEORIAS EPISTEMOLOGICAS SÃO APRESENTADAS III: OS PROGRAMAS DE PESQUISA LAKATOS
Segundo Lakatos (1989), a forma pela qual a ciência avança é com a estruturação das teorias. Um
programa de pesquisa constitui‐se de um núcleo firme (conjunto de hipóteses ou teoria irrefutável
por decisão dos cientistas), de uma heurística que instrui os cientistas a modificar o cinturão
protetor (conjunto de hipóteses auxiliares e métodos observacionais) de modo a adequar um
programa aos fatos. Um programa é progressivo quando prevê fatos novos e alguma das previsões
é corroborada, e é regressivo quando não prevê fatos novos, não os corroborando.
O embate se dá entre, no mínimo, dois programas de pesquisa e os fatos; a superação de um
programa por outro não acontece instantaneamente, constituindo‐se em um processo
temporalmente extenso. O modelo Geocêntrico e o Heliocêntrico que foram produzidos e
entraram em conflito praticamente ao mesmo tempo, sofreram modificações gradativamente,
então o modelo Geocêntrico foi sendo substituído pelo Heliocêntrico após muitos obstáculos ético‐
religiosos.
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AS TEORIAS EPISTEMOLOGICAS SÃO APRESENTADAS IV: A ESTRUTURA DA REVOLUÇÃO
CIENTÍFICA DE THOMAS KUHN
Segundo Kuhn (1978), os paradigmas, aquilo que se toma por base, eram os principais responsáveis
pela sustentação de uma teoria. Porém, é errôneo de nossa parte afirmar que existem teorias,
formadas por paradigmas, maléficas ou benéficas. Antes de qualquer afirmação precipitada,
devemos levar em consideração a época e o espaço em que tal teoria foi postulada. Chamamos
então de Ciência Normal todo o contexto histórico em que tal teoria foi construída (lembrando:
nenhuma teoria se forma de uma hora para outro, podendo levar anos, séculos).
Ao longo do tempo. Teorias corrompem teorias, assim como casas são substituídas por prédios.
Cada teoria se restringe em seu contexto, inviolavelmente. E cada contexto pode, se houver uma
oposição a determinada coisa, alterar completamente uma teoria. É o que chamamos de
Revolução Científica: aquilo que revoluciona. Teorias, assim como pessoas, não são infinitas. São
presas a um determinado período. E de períodos em períodos, de paradigmas em paradigmas,
novas teorias surgem, sejam elas mais abrangentes ou não.

AS TEORIAS EPISTEMOLÓGICAS SÃO APRESENTADAS V: O ANARQUISMO METODOLÓGICO DE
PAUL FEYERABEND
Feyerabend (2007) representa a radicalização sobre os fundamentos da ciência. A ciência foi
imposta pela cultura ocidental de forma unilateral. Ela ainda não conseguiu se dissociar do Estado
(melhor seria dizer que o Estado não conseguiu ainda se desvincular da ciência).
Para Feyerabend, o mito, a metafísica não podem ser isolados da ciência, pois de qualquer forma,
são conhecimentos, sendo assim, ele defendeu a ideia de pluralismo metodológico, que não tem
como finalidade levar o cientista a uma teoria ideal, a um objetivo único, mas sim a uma pluralidade
de ideias, que podem até ser incomensuráveis. Segundo ele, as leis são idealizações e descritoras
da realidade e não há universalidade metodológica, o que decorre em um pluralismo teórico, no
qual as formas de vida e pensamento possam coexistir democraticamente.

BREVES HISTÓRIAS DA MECÂNICA, TERMOLOGIA, ÓPTICA, ELETRICIDADE, MAGNETISMO E
ELETROMAGNETISMO
Como sendo conteúdos relevantes no ensino do curso de extensão Scientia, pôde‐se constatar
uma metodologia clara e detalhada a respeito dos mesmos. Mostrou‐se importante a abordagem
a respeito da História da Ciência em geral, pois como benefícios tiveram‐se e tem‐se um maior
aprofundamento a respeito dos temas, uma visão de Ciência com embasamento histórico e com
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influências culturais, não evidenciando mais a ideia de Ciência solta, sem base interesses e
aspectos sociais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como método para os participantes estarem no curso, foi aplicado um teste para avaliar as
concepções iniciais a respeito da ciência e suas vertentes. Obtiveram‐se como prováveis respostas
análises próximas ao senso comum, visto que ainda não era mostrado o perfil crítico da ciência e
suas falhas. Uma das perguntas, a que provavelmente mais evidenciou a concepção próxima ao
senso comum, foi a respeito do cientista e seu trabalho, a qual apresentou imagens do cientista
como antissocial, o que influenciou ainda mais na resposta, dando‐o caráter infalível e
inalcançável. Outra questão que foi respondida com base em afirmações propostas tratava sobre
a infalibilidade e refutabilidade na ciência. As prováveis respostas dadas afirmavam a ciência e seu
método como irrefutáveis e inalteráveis, visto que os educando não haviam tido contato ainda
com essas concepções críticas concernentes ao cientista e seus métodos. Viu‐se a concepção inicial
dos educandos nesse teste e ao longo das aulas iniciais do curso, quando a tempestade de ideias
foi apresentada. Ao final do curso, de acordo aos conceitos apresentados, viu‐se nos discentes a
formação, ainda que breve, de uma análise crítica a respeito de ciência, suas teorias, seu
desenvolvimento e epistemologias, como resultado visível da apresentação dos conteúdos e
conceitos em sala de aula.

Figura 1 – Resposta do participante A para a questão 3.
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Figura 2 – Resposta do participante B para a questão 5.

Figura 3 – Resposta do participante C para a questão 6.

Figura 4 – Resposta do participante D para a questão 7.

Figura 5 – Resposta do participante B para a questão 7.

CONCLUSÃO
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Em uma sociedade carregada de intenções, preceitos, ideologias, erros, não se pode admitir a
inexistência da dimensão humana no conhecer e no processo de produção desse conhecimento.
Ocasiona‐se, assim, visões distorcidas nos olhos daqueles seres críticos que buscam ao menos
conhecer o que é Ciência, ainda que ela seja um gato‐meio‐rato.
Visado o progresso dessa parcela, dessa minoria, talvez por falta de incentivo, talvez por falta de
acesso, ou pelos dois, é que surgiu o Scientia. Tendo como objetivo a expansão do conhecer e a
apresentação de inovações para mentes de senso comum. Retirando, da grande parte, ideias
equivocadas, inapropriadas. Substituindo, então, pelo que de fato é Ciência. Tirando a fantasia de
mentes virgens, onde o “abracadabra” é a palavrinha mágica de uma teoria. E pesando no ombro
de cada um que conhecimento é trabalho, incentivo, dedicação, esforço. Sobretudo, tempo.
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RESUMO
Sabemos que o déficit de aprendizagem na
disciplina de química abrange principalmente o enfoque
de ciências do ensino fundamental, refletindo
amplamente no desdobramento para o ensino médio.
As deficiências, no que diz respeito à leitura e
interpretação, são percebidas nas mais variadas
disciplinas e prejudicam o rendimento acadêmico. Neste
espaço, propomos uma reflexão sobre o assunto e
mostramos que ações de nivelamento, minimizam os
problemas conteudísticos durante o módulo de química
geral e melhora a integração dos discentes com as
demais disciplinas.

Portanto este trabalho tem como objetivo
abordar algumas dificuldades de aprendizagem em
relação ao ensino de química geral no ensino médio dos
discentes que iniciam seus estudos no IFRR/Campus
Novo Paraíso e mostrar a importância de alternativas
para amenizá‐las através da implantação de aulas de
nivelamento em química utilizando experimentos para
reviver e internalizar os conceitos estudados
anteriormente
pelos
alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: Aulas de Reforço, Ensino de Química, Nivelamento.

EVENING IN GENERAL CHEMISTRY TEACHING MIDDLE IFRR ABSTRACT
We know that the learning deficit in the
discipline of chemistry covers mainly the focus of
elementary school science, reflecting the widely
deployment for high school. Deficiencies, with respect
to reading and interpretation, are perceived in various
disciplines and hinder academic performance. In this
space, we propose a reflection on the subject and show
that actions leveling conteudísticos minimize problems
during module general chemistry and improves the
integration of students with other disciplines.

Therefore this paper aims to address some
learning difficulties in relation to teaching general
chemistry in high school for students who begin their
studies in IFRR/Campus New Paradise and show the
importance of alternatives to mitigate them by
implementing lessons leveling chemistry using
experiments to revive and internalize the concepts
previously
studied
by
the
students.

KEY‐WORDS: Reinforcement Classes, Chemistry Teaching, Leveling.
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NIVELAMENTO EM QUÍMICA GERAL NO ENSINO MÉDIO DO IFRR

INTRODUÇÃO
O IFRR/Campus Novo paraíso localizado na BR‐1741 distante 256 km da capital Boa Vista,
recebe alunos das comunidades do seu entorno, vilas e vicinais2, por método de provimento de
vagas sob forma de sorteio, onde os sorteados iniciam seus estudos no curso técnico em
agropecuária integrado ao ensino médio. Entretanto observou‐se que não havia um nivelamento
dos discentes quanto aos conteúdos das disciplinas, entre elas: matemática, física e química. E
por esta observação surgiu à necessidade da elaboração de métodos diferenciados para
promover um nivelamento de conteúdos de química nas turmas inicias, com o objetivo de
prepará‐los para um melhor desenvolvimento no decorrer do módulo e do embasamento
necessário para o decorrer do curso.
O ensino em escolas rurais é dificultado devido a problemas conhecidos como formação
de professores, infraestrutura física e de pessoal, transporte de alunos ou falta de material
didático que atenda às especificidades desse contexto escolar. Outros problemas incluem o baixo
rendimento escolar e a evasão (DAMASCENO, 1993), em parte, agravados pela desmotivação e
desinteresse demonstrados pelos alunos nas disciplinas científicas, resultados da constante falta
de vinculação entre o que é ensinado com a vivência do aluno e de suas identidades culturais
(BENJAMIN; CALDART, 2001).
No caso da disciplina de química é de fundamental importância que seja
contextualizado o ensino com a realidade do discente, pois seus conceitos estão
presentes em muitos aspectos do cotidiano (Fiorucci et al., 2002). Geralmente o ensino
de química tem sido abordado de maneira bastante teórica e com pouca ou nenhuma
conexão com a vida do aluno (PCN, 1999). Chassot (1990) acrescenta ainda que o ensino
de química não deve ocorrer apenas pela aplicação de fórmulas, estruturas, decorando
nomenclaturas ou reações. Durante o processo de ensinar, é necessário que se
desenvolva no aluno a capacidade de ver o que ocorre nas múltiplas situações reais e
que se apresentam modificadas a cada instante. A teoria que se ensina deve estar ligada
à realidade. Wartha e Faljoni‐Alário (2005) acrescentam ainda que contextualizar o
ensino significa incorporar vivências concretas e diversificadas e também incorporar o
aprendizado em novas vivências. (MELLO; COSTALLAT, 2011).

Na disciplina de química aplicaram‐se aulas de reforço utilizando experimentos e
dinâmicas em grupo contextualizando temas da natureza e da realidade local com termos
análogos mais acessíveis ao educando, para Wartha e Alário (2005) o termo contextualizar pode

1

A BR‐174 é uma rodovia federal que permite o acesso da cidade de Boa Vista (capital do Estado de
Roraima) à capital do Estado do Amazonas: a cidade de Manaus.
2
Os termos vilas e vicinais são usuais em Roraima. O termo vila designa uma pequena concentração de casas
construídas ao longo das estradas, sendo estas integrantes dos municípios. O termo vicinal denomina as estradas de
pequeno porte, sem pavimentação ou asfaltamento, que abrem caminho a partir das estradas federal e estadual
(BR‐174 e RR‐220) para as áreas de assentamentos rurais, sítios e fazendas (CARNEIRO, 2010).

ser conceituado como busca do significado e do conhecimento a partir de contextos do mundo
ou da sociedade em geral, é levar o aluno a compreender a relevância e aplicar o conhecimento
para entender os fatos e os fenômenos que o cercam. Nesta prática de nivelamento os alunos
levantam questionamentos quanto a metodologia apresentada, em seguida são analisadas e
discutidas em busca de traçar metas e meios de realizar aulas de maneira diferenciada para
elevar o nível de aprendizado da turma de ingressantes. Segundo Galiazzi e Gonçalves (2004)
dentre as estratégias de ensino de química, destaca‐se o método da experimentação por
proporcionar uma alternativa de articular a teoria com a prática. A experimentação para a
química apresenta um grande potencial para despertar o interesse dos alunos e, dessa forma,
melhorar a compreensão de conceitos e conteúdos.
Toda aprendizagem se baseia em aprendizagens anteriores, conclui‐se que quando se
aprende algo, na realidade aprendem‐se várias coisas importantes. A aprendizagem é um
processo integrado no qual a pessoa como um todo (intelecto, afetivo, sistema muscular) se
mobiliza de maneira orgânica (ZANON, 2000).
Neste trabalho tem por objetivos mostrar dinâmicas e aulas experimentais desenvolvidas
em sala de aula para promover uma melhor assimilação dos conteúdos de química aos discentes,
pois há fortes relações entre o ensino fundamental e o ensino médio com as ciências da
natureza, desenvolver o raciocínio e o interesse dos mesmos pelo ensino de química.

METODOLOGIA
Quanto aos procedimentos técnicos é uma pesquisa participante que se desenvolve a
partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas (LAKATOS, 2008).
Quanto ao método, o fenomenológico, preocupa‐se com a descrição direta da
experiência, é empregado em pesquisa qualitativa (LAKATOS, 2008, p.14).
Após os professores apresentarem as ementas a serem trabalhadas durante o módulo de
60 horas, ficou estipulado um horário fixo para as aulas de reforço, definido pela coordenação do
curso, onde o professor de reforço trabalha, principalmente, os conteúdos de maior dificuldade
de assimilação pelos alunos durante a semana.
A aula de reforço é iniciada com uma abordagem geral no assunto solicitado pelo
professor titular, utilizando palavras sinônimas mais simples e metodologia diferenciada de
ensino, conforme descrito a seguir:

Exemplos de metodologias diferenciadas utilizadas na aula de nivelamento:
Aula 1 ‐ Geometria molecular utilizando recursos de geometria espacial

Como o Instituto ainda não dispõe de recursos didáticos como modelo atômico para
realizar esta aula, utilizou‐se da criatividade, com o auxílio de pincel, barbante, quadro branco,
papel oficio, tesoura e cola. Os conceitos da geometria plano‐espacial da matemática foram
utilizados para explicar a tetravalência do átomo de carbono e a forma geométrica de alguns de
seus compostos mais conhecidos.
Primeiramente recordou‐se as formas geométricas planas: triângulo retângulo, isósceles e
equilátero, sendo o equilátero mais trabalhado, sua construção no quadro branco deu‐se com a
utilização de barbante e pincel, simulando um compasso. Feito isso, pegou‐se quatro folhas de
papel ofício, desenhando um triângulo equilátero em cada folha, corta‐se os mesmos com
tesoura e foram colados uma borda ao outro com cola branca, de forma a obter uma pirâmide
com base triangular, formando um tetraedro.
De posse do tetraedro, foi exibido os vértices da pirâmide e também solicitado que os
alunos idealizassem que em cada um deles existia um hidrogênio e no centro da pirâmide, o
átomo de carbono, formando assim, a estrutura do gás metano (CH4). Em seguida, com a mesma
dinâmica a estrutura do pentacloreto de fósforo (PCl5) foi apresentada sendo dois tetraedros
com as bases unidas e tendo uma visualização do fósforo no centro da bipirâmide trigonal e em
cada vértice um átomo de cloro.

Aula 2 ‐ Evidências de reações químicas
Partiu‐se da seguinte situação problema: como é possível saber se uma reação química
acontece ou não? E em que momento ela termina? A seguir formou‐se um círculo ao redor da
mesa, para melhor visualização dos experimentos:
1) Reação com liberação de gás;
2) Reação com formação de precipitado (ou corpo de fundo); e
3) Reação com mudança de cor.
O objetivo desta aula é mostrar quando as reações químicas acontecem, quando
terminam e detalhes de sua velocidade, além de abordar conteúdos de pH e solubilidade.
Utilizou‐se no experimento (1) pílulas de Sonrizal com água a temperatura ambiente e
água aquecida, para o experimento (2) preparou‐se uma solução de nitrato de prata a 1 Molar
(AgNO3 ‐ 1M) e uma solução de cloreto de sódio também a 1 Molar (NaCl – 1M) e para o
experimento (3) preparou‐se uma solução de fenolftaleína a 10%, uma solução de vinagre (ácido
acético) a 10% e uma solução de soda cáustica (Hidróxido de sódio – NaOH) também a 10%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este trabalho foi realizado pelo professor de nivelamento no segundo semestre de 2009
na turma de ingressantes do IFRR e teve como objetivo minimizar as deficiências de aprendizado,
desenvolver o raciocínio e despertar o interesse dos discentes pelas ciências naturais (química e
física), revendo conceitos de química e aplicando experimentos de fácil execução e baixo custo
em sala de aula.
Observou‐se pela análise que os alunos ingressantes apresentaram carência nos
conhecimentos de química, pois não tinham uma bagagem mais fortalecida dos aprendizados das
ciências naturais e com base nestas informações buscou‐se trabalhar as dificuldades
apresentadas pela turma, tais como: inter‐relacionar a disciplina de química com outras
disciplinas afins, trazendo a química para o cotidiano do aluno e realizando experimentos em sala
de aula.
Na aula de geometria molecular os objetivos foram alcançados com a construção de
formas geométricas pelos discentes possibilitando a visualização dos vértices e as distâncias de
uma ligação à outra, onde puderam assim ter consciência de que as moléculas estão no espaço e
arranjam‐se de maneira a se combinarem, dando origem a formas geométricas e planas. Em um
estudo, De Posada (1993), mostrou que os alunos não possuem ideia clara sobre a estrutura
interna das substâncias no estado sólido, pois, segundo ele, por exigir abstração e utilização de
modelos, os alunos têm bastante dificuldade na representação de estruturas químicas e o que
complementa o estudo de geometria molecular é o conceito de ligação química, pois segundo
Garcia Franco & Garritz Ruiz (2006) este tema é cercado por vários conceitos que deveriam ser
plenamente compreendidos antes da abordagem de ligação química, tais como, átomo,
molécula, composto, carga, força elétrica, atração e repulsão.
Nas aulas experimentais o que chamou a atenção dos alunos foram as transformações
visíveis a olho nu no decorrer do ensaio sendo alcançado este objetivo na aula de reações
químicas, pois com a liberação de gás, a mudança de cor e a formação de precipitado os alunos
se aproximaram para observar melhor o desenvolvimento dos experimentos, participando com
perguntas e enriquecendo a aula.
No primeiro experimento trabalhou‐se com uma reação envolvendo liberação de gás, cujo
término era indicado quando cessava a liberação deste. Viu‐se também a influência de se utilizar
água aquecida e água na temperatura ambiente para mostrar que a reação química pode
acontecer de maneira mais rápida ou mais lenta, pois o aumento da temperatura faz aumentar a
velocidade da reação. Outro fator que influencia na velocidade da reação é a superfície de
contato dos reagentes, a qual pode ser facilmente visualizada colocando‐se uma pastilha
efervescente inteira e uma pastilha triturada em recipientes diferentes, contendo água. A
pastilha inteira tem menor superfície de contato com a água e assim a reação acontece de
maneira mais lenta, enquanto que a pastilha triturada tem área muito maior a reação acontece
em velocidade mais rápida, apresentado na Figura 1.

(a)

(b)

Figura 1 – Reação com liberação de gás: (a) inicio da reação com liberação de gás; (b) Após
algum tempo observa‐se o final da reação, mas no copo da esquerda ainda está acontecendo
a reação. FOTO: Elson Farias 10/09/09

No segundo experimento (Figura 2), o qual envolveu a formação de precipitado, os alunos
tiveram a oportunidade de observar que dois líquidos incolores reagiram entre si e formaram um
sal sólido branco e insolúvel em água (Figura 2a) chamado Cloreto de Prata (AgCl), despertando
assim os olhares para as transformações químicas. Os reagentes utilizados nesse experimento
foram: nitrato de prata e cloreto de sódio, de acordo com a reação (1):
AgNO3(aq) + NaCl(aq)  AgCl(s) + NaNO3(aq)

reação (1)

Os sais dissolvidos em água foram misturados e, após alguns minutos, o sal cloreto de
prata precipitou. Logo após uma filtração simples, descartou‐se o líquido ficando apenas o sal
sólido, para que os alunos pudessem visualizar com mais detalhes o precipitado formado (Figura
2b). Nessa aula também foi possível explicar sobre tipos de reações químicas e o conceito de
solubilidade.

(a)

(b)

Figura 2 – Reação com formação de precipitado: (a) inicio da reação com precipitação onde
observa‐se a deposição dos cristais brancos do sal formado; (b) após a retirada do
sobrenadante obteve‐se o corpo de fundo, o sal de cloreto de prata. FOTO: Elson Farias
10/09/09

No terceiro experimento, trabalhou‐se com a mudança de cor pelas reações, utilizando‐se
um indicador ácido‐base (fenolftaleína). Nesse experimento mostrou‐se que uma reação com
caráter ácido permanecia incolor enquanto uma reação com caráter básico apresentava uma
coloração rósea e assim tornou‐se mais fácil para que os alunos visualizassem e identificassem as
soluções ácidas e básicas. Além disso, foi possível trabalhar os aspectos do equilíbrio das reações
ácido‐base, apresentados na Figura 3.

(a)

(b)

Figura 3 – Reação de Neutralização: (a) reação do Hidróxido de Sódio (NaOH) com o Ácido
Acético usando o indicador fenolftaleína; (b) três amostras contendo solução ácida (incolor),
solução em equilíbrio (rosa claro) e solução básica (rosa escuro). FOTO: Elson Farias 10/09/09

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os discentes do IFRR/Campus Novo Paraíso vêm de diferentes escolas e localidades sendo
elas vilas e vicinais do sul do estado, formando uma turma heterogênea, por isso o ensino de
química deve ser trabalhado utilizando dinâmicas de grupo, experimentos e uma abordagem na
nomenclatura com os conceitos mais contextualizados, a fim de obter o nivelamento pretendido.

Apesar de trazerem consigo conhecimentos prévios, os alunos não interligam a química
com o cotidiano, tornando‐se necessário fazer uma ponte entre ambos para a construção do
saber microscópico a partir da leitura do mundo macroscópico, utilizando a vivência dos diversos
fenômenos diários que os cercam.
Com as aulas de nivelamento, observou‐se um aumento no índice de aprovação na
disciplina de química indicando melhor aproveitamento dos conteúdos por parte dos alunos e
mais interesse dos mesmos pela disciplina, sendo este um dos motivos pra continuar com este
tipo de ação dentro do Instituto.
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RESUMO
O presente artigo realizar um estudo incipiente sobre
Programa Mulheres Mil, projeto vinculado ao Ministério
da Educação e realizado pelos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, tendo como objetivo
promover as bases para inclusão social e econômica de
mulheres que se encontram em estado de
vulnerabilidade social por meio da educação
profissionalizante e ensinamentos básicos de cidadania
o programa tem o propósito de permitir a melhoria da
qualidade de vida das alunas com a sua inserção no
mercado de trabalho ou práticas empreendedoras
através dos conhecimentos adquiridos durante os

cursos, ações que além de garantir o crescimento
humano destas alunas, possam permitir que essas
mulheres venham a contribuir para o desenvolvimento
de suas próprias comunidades e assim possam ser
atores ativos no processo mais amplo do
desenvolvimento regional.
Palavras‐Chaves: Programas Mulheres Mil; Mulheres;
Desenvolvimento Regional.

STUDY OF CONTRIBUTIONS THE “MULHERES MIL” PROGRAM ON FEDERAL INSTITUTE OF
EDUCATION THE MARANHÃO TO REGIONAL DEVELOPMENT
ABSTRACT
The present article conducting an incipient
study on the “Mulheres Mil” Program, a project linked to
the Ministry of Education and conducted by Federal
Institutes of Education, Science and Technology, aiming
to promote the foundation for social and economic
inclusion of women who find themselves in a state of
social vulnerability, through vocational education and
basic teachings of citizenship, the program has the
purpose of permitting the improvement of the quality of
life of the students with their integration in the market
of employment or entrepreneurial practices through the

knowledge gained during the courses, actions that in
addition to ensuring the human growth of these
students, may allow these women will contribute to the
development of their own communities and so can be
active actors in the wider process of regional
development.
Keywords:“Mulheres Mil” Program; Women; Regional
Development.
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ESTUDO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA EDUCACIONAL MULHERES MIL NO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1. INTRODUÇÃO
O Programa Mulheres Mil é um programa de educação profissionalizante do Governo
Federal/Ministério da Educação que está sendo realizado pelos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. Com objetivo de promover a inclusão social e econômica do gênero
feminino em situação de vulnerabilidade social, permitindo por meio de cursos técnicos e
conhecimentos básicos de cidadania. Espera‐se a possibilidade de melhoria e qualificação na
mão‐de‐obra, para que essas alunas venham a ser inseridas no mercado de trabalho ou que
venha a realizar práticas de empreendedorismo com os conhecimentos adquiridos nos cursos.
Na leitura de Pacheco (2010, p.13) sobre os Institutos Federais de Educação:
Os Institutos Federais ressaltam a valorização da educação e das instituições públicas,
aspectos das atuais políticas assumidos como fundamentais para a construção de uma
nação soberana e democrática, o que, por sua vez, pressupõe o combate às
desigualdades estruturais de toda ordem.

Por meio da qualificação técnica e conhecimentos básicos de cidadania as alunas podem
seguir uma carreira profissional e consequentemente um emprego o que venha ocasionar
melhorias de vida para suas famílias, promover o desenvolvimento regional junto a sua
comunidade. Além de permitir por meio de conhecimento adquirido uma maior participação nas
decisões políticas de suas comunidades.
Conforme ensina Durães (2009, p.161) “se a escola de formação geral está ligada ao
mundo do trabalho, esta ligação estreita‐se ainda mais ao falarmos de educação profissional”.
O presente artigo tem‐se o objetivo incipiente em estudar por meio de levantamento
bibliográfico os impactos no desenvolvimento regional do programa Mulheres Mil, realizado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, compreendendo o contexto do
programa para Instituto Federal do Maranhão bem como compreender os impactos para o
desenvolvimento regional.
Para a melhor compreensão do Programa Mulheres Mil e suas contribuições para o
desenvolvimento regional, será realizada no presente trabalho uma contextualização histórica e
preliminar sobre a formação profissional. Os avanços tecnológicos que permitiram a mecanização
dos sistemas de produção e por consequência a busca continuam da qualificação da mão de
obra.
Apresentar de forma resumida a trajetória das mulheres, retratando um pouco as lutas
feministas e as quebras de paradigmas. Em um passado recente se observava mulheres excluídas
das decisões de interesse da comunidade, nos dias atuais esse quadro mudou, as mulheres
ocupam com muita competência e habilidade espaços de destaque nas principais organizações.
Contextualiza o desenvolvimento regional, apresentando momentos históricos do
desenvolvimento de regiões específicas do Brasil. Elucida‐se que somente por meio de
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

crescimento econômico não será possível a garantia do desenvolvimento regional e sim uma
combinação de crescimento econômico com políticas públicas e o comprometimento tanto de
esfera pública como a esfera privada, são as molas propulsoras para o desenvolvimento regional.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Formação Profissional: Evolução diante das dificuldades do ensino profissionalizante.
As mudanças tecnológicas sempre vêm acompanhadas de uma maior exigência por mão‐
de‐obra eficiente e eficaz para a manutenção e desenvolvimento da máquina capitalista. As
políticas educacionais, nos diversos momentos do desenvolvimento e expansão industrial, no
Brasil, procuram atender a essa necessidade com aberturas e ampliação de escolas,
reformulações de currículos e importações de modelos educacionais.
Importante ressalta que o primeiro movimento de educação formal no Brasil ocorreu por
conta da chegada dos Jesuítas no século XVI ao século XVII, no intuito de catequizarem os índios
nos dogmas do catolicismo e ensinarem aos filhos dos colonos gramática e aritmética.
Dessa forma, muito se tem discutido sobre os caminhos da educação profissionalizante no
Brasil que conforme a Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional no artigo 37º (trinta e sete) recomenda a educação profissional para o
ensino de jovens e adultos, sendo importante destacar que o programa Mulheres Mil se insere
neste contexto da legislação.
Refletir sobre esse tema revela‐se pertinente e atual diante das transformações e
tecnologias que se processam no mundo globalizado. Repercutem diretamente no setor
educacional por intermédio desta situação entre outras, as políticas públicas do sistema
educacional brasileiro venham a investir na educação profissional e, com isso, na qualificação da
mão de obra.
Conforme estudo de Durães (2009, p.168)
A educação tecnológica está associada a uma formação ampla, que se preocupa em
formar um sujeito profissionalmente capacitado, com um sólido embasamento
científico, capaz de desenvolver e de administrar novas tecnologias, e que, acima de
tudo, seja um cidadão que saiba se posicionar na sociedade em que vive.

Com a mecanização dos sistemas de produção que refletem a chamada Revolução
Industrial, se estabelece um quebra de paradigmas de um processo de produção artesanal para
os processos de produção mecanizada. Estabeleceu um crescimento econômico mais acelerado,
por meio da revolução tecnológica e a transformação social, culminando com o predomínio do
capitalismo, um sistema econômico que visar a maximização dos lucros por meio da produção de
bens e serviços.
O ano de 1906 com o então Presidente Afonso Pena, consideram‐se um marco para a
formação profissional no país, o tema sobre formação profissional surge na plataforma de
governo na qual se determinava a criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e
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profissional, com o intuito de patrocinar o progresso das indústrias, investindo na qualificação
técnica.
A relação entre educação e trabalho coincide com o desenvolvimento capitalista, porque
as próprias características do modo capitalista de produção são favoráveis ao surgimento da
necessidade de formação do trabalhador com o objetivo de aumentar a produção de bens e
serviços.
Oportuno os comentários de Durães (2009, p.162)
[...na trajetória histórica da Educação Profissional, predominam concepções que situ\am
a formação dos trabalhadores numa posição secundária, fragmentada, empobrecida,
aligeirada, formando uma classe trabalhadora que irá satisfazer às necessidades da
burguesia e do mercado de trabalho....]

Com o cenário da globalização e a integração da economia mundial surge um novo
ambiente ao final do século XX, apresentando como principais características adequação aos
novos padrões de qualidade e produtividade com o incremento de novas tecnologias, novos
processos organizacionais e de gestão no objetivo de alcançar maior eficiência e eficácia na
produção com a influência e cooperação da educação.
Como relata Preste e Véras (2009, p.50), no final dos anos de 1990 e início dos anos
2000, o desemprego estrutural como fenômeno contemporâneo, e sob a cobertura de
situações de crises e em um contexto de globalização, propiciaram que a questão da
educação e da qualificação profissional adquirissem uma nova dinâmica que a faz, ao
mesmo tempo e contraditoriamente, um objeto de estudo e um assunto político,
econômico e educacional e um campo de ações “hegemônicas” e “contra‐hegemônicas”,
um elemento das idiossincrasias locais e das generalizações globalizantes, em diferentes
setores da sociedade e sob diferentes disciplinas.

“A referência fundamental para a educação profissional e tecnológica é o homem e, por
isso, o trabalho, como categoria estruturante do ser social, é seu elemento constituinte”
(PACHECO, 2010, p.22).
A educação é um espelho do meio em que se viver e como uma extensão desta sociedade
que se da sociedade que se relaciona como as demais dimensões, não são estáticas, também é
influenciada e permeada pelos conflitos sociais, tornando sim mutável, sendo construída,
reconstruída e reformada através dos tempos, pela ação humana.
Entendendo a linguagem de Pacheco (2005), abrange‐se a escola como um espaço que
venha garantir os direitos a educação, ambiente que seja comprometido com a democracia, que
venha a nortear suas ações em busca da inclusão, reforçando a importância da igualdade e
democracia.
2.2 A conquista da Mulher: Uma ponte entre a educação e o trabalho.
A trajetória das mulheres no mundo do trabalho e estudo pode‐se destacar os diferentes
papeis sociais, atribuídos ao homem e à mulher na sociedade, onde se promove uma
desigualdade sem precedentes ao segmento feminino, sob influencia de questões culturais,
biológicas, políticas e econômicas.
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Tal distinção, porém, é justificável, na maioria das vezes, por argumentos que durante
muito tempo vigoraram e que ainda resistem atribuindo ao gênero feminino uma espécie de
inferiorizarão perante o gênero masculino, caracterizada como condição social.
Essa condição de subordinação de acordo com a história construída na maioria das
sociedades, relegadas as mulheres as funções domesticas e excluídas das decisões na vida
pública. Permanecendo em posição de dependência e submissão ao sexo masculino concretizou
por muito tempo uma condição balizada em um hipotético determinismo das condições física
limitada imputada à mulher.
“A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada,
mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação do ser
mais” Freire (2005, p.30).
Com uma maior abertura e principalmente com a quebra de alguns paradigmas as
mulheres nas últimas décadas do século XX têm estabelecido seu espaço, inovando e
apresentando ótimos níveis de escolaridade e maior entrada no mercado de trabalho
possibilitando contatos sociais mais amplos e constantes.
Com relação à inovação, segundo Demo (2011, p.16) “o conhecimento só pode ser
inovador, se, antes de qualquer coisa, souber inova‐se”. Todo processo de questionamento
permanente, reconstruir‐se indefinidamente.
Os direitos das mulheres a estudo, ao voto e ao trabalho, possíveis nos dias atuais, são
reflexo das conquistas aferidas por muitas mulheres, que sempre reivindicaram espaço e
oportunidade nos mais diversos setores da sociedade. Como resultado das suas lutas tem‐se que
nos dias atuais que o direito a uma carreira profissional não representam mais um desafio e sim
um conquista a todas as mulheres.
De fato, a mulher tem lutado pela participação na produção e geração de riqueza, não
apenas por questões econômicas, mas também por sentir a necessidade de buscar a plena
realização de seu potencial humano. Essa necessidade subjetiva surge igualmente pela percepção
da importância que o trabalho assume na sociedade industrial.
Considerando que a presença da figura feminina no mundo do trabalho e estudos
representa um avanço que, sob a óptica das conquistas sociais, se configura importante
conquista feminina quando se reconhece que, em um passado não muito distante, muitas
mulheres eram impedidas de sair de casa às ruas ou até mesmo de falar em público. A atual
situação vivenciada pela mulher com uma participação mais intensa em questões educacionais e
mercado de trabalho é uma realidade.
2.3 Programa Mulheres Mil: Conhecimento e Crescimento
O programa Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas
do Governo do Brasil, especialmente nos eixos promoção da equidade, igualdade entre sexos,
combate à violência contra mulher e acesso à educação. Estruturado em três eixos – educação,
cidadania e desenvolvimento sustentável ‐ o programa pretende possibilitar a inclusão social, por
meio da oferta de formação focada na autonomia e na criação de alternativas para inserção no
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mundo do trabalho, para que essas mulheres consigam melhorar a qualidade de suas vidas e das
suas comunidades.
No conceito de inclusão, temos que abrigar o combate a todas as formas de
preconceitos, também geradores de violência e intolerância, através de uma educação
humanista, pacifista, preocupada com a preservação da natureza e profundamente
vinculada à solidariedade entre todos os povos independentemente de fronteiras
geográficas, diferenças étnicas, religiosas ou quanto à orientação sexual (PACHECO,
2010, p.06).

O programa se constitui em uma ação colaborativa entre o Brasil e Canadá com a visão
estratégica de atendimento dos compromissos e diretrizes das políticas públicas do Governo
Brasileiro e dos acordos internacionais, além de ser executados em sistema de cooperação entre
os dois governos.
A Constituição Federal de 1988 em várias partes de seu texto enfatiza a importância e a
obrigação do Estado em oferta educação para todos. Seja no seu artigo 23 (vinte e três) quando
informa que a competência comum dos entes federativo em proporcionar os meios de acesso à
cultura, educação e à ciência, que seja no artigo 205 (duzentos e cinco) quando estabelecer que a
educação é um direito de todos e um dever do Estado em garantir a população um ensino que
vise o pleno desenvolvimento pessoa com preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Ressalta‐se que o direito a cidadania, bem como a dignidade da pessoa humana são
fundamentos traçados pela nossa lei maior a Constituição da Republica Federativa do Brasil de
1988 no seu artigo 1º (primeiro).
Para tanto, foram desenvolvidos processos, metodologias, ferramentas técnicas e
currículos que promovessem o acesso e a permanência em sala de aula e a formação em áreas
profissionais específicas de cada localidade. Assim como a transmissão de temas transversais
para a formação cidadã, tais como comportamento sustentável, saúde e direito da mulher,
inclusão digital, cooperativismo, proteção ambiental, dentre outros, com o intuito de possibilitar
sua inserção no mundo do trabalho. Os cursos profissionalizantes que as mulheres participam
são de áreas diversas e buscam convergir para as habilidades das alunas, além das necessidades
locais visando o desenvolvimento regional.
“A ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, ação cultural para a liberdade,
por isto mesmo, ação com eles” (FREIRE, 2005, p.53).
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) iniciaram e promovem uma
cultura de inovação e inclusão no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, a partir das
características, experiências e necessidades de cada território e de suas populações. Para a
materialização dessa cultura, são criados mecanismos para a promoção do acesso das
populações tradicionalmente afastadas da possibilidade de inclusão ao conhecimento, à
tecnologia e à inovações geradas nos Institutos.
O Projeto Mulheres Mil alcançará uma “concentração setorial” através da melhoria do
acesso de mulheres ao mundo de trabalho. Com um crescimento resultando na “saúde” da vida
familiar e potencialmente na habilidade de mulheres marginalizadas em contribuir com a
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governança de suas comunidades conforme as mulheres se tornam mais economicamente
emancipadas. O projeto tem uma “concentração regional” em seu foco no nordeste e norte do
Brasil. O nordeste é muito reconhecido por uma distribuição de renda altamente desigual, alto
desemprego ou índice de emprego informal e os mais baixos níveis de participação feminina na
força de trabalho. O norte tem uma alta concentração de comunidades indígenas e de famílias
lideradas por mulheres.
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação
não pode fundar‐se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo
encha de conteúdo, não pode basear‐se numa consciência especializada,
mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na
consciência como consciência intencionada ao mundo (FREIRE, 2005, p.67).

Esta concepção de acesso inclusivo, que reconhece e valoriza os saberes construídos na
comunidade, na realidade do cotidiano, traz não só para os Institutos, mas para toda instituição
que esteja incluída no Programa Mulheres Mil, uma oportunidade extraordinária de estabelecer
um diálogo com as diversidades, integrando o conhecimento acadêmico ao itinerário formativo
dessas mulheres e das populações não tradicionais.
2.4 – Desenvolvimento Regional por meio da Educação Profissional
O desenvolvimento regional tornou‐se uma temática de grande importância para estudos
e pesquisas nas últimas décadas, estabelecendo novas estratégias para a produção, distribuição e
consumo de bens e serviços, mobilizando todo o desenvolvimento econômico de uma região.
Estudar o desenvolvimento regional nos instiga a relata situações históricas que
representam a importância do estágio atual de interesse pela matéria, tal como o ciclo da cana
de açúcar no século XVI e XVII concentrado basicamente nas capitanias de Pernambuco, Bahia e
São Paulo, o ciclo do ouro ocorrido com ênfase no Estado de Minas Gerais no século XVIII, o ciclo
da borracha por meio da extração de látex nos Estados da Região Amazônica no final do século
XIX e inicio do XX, bem como o ciclo do café durante o século XX, com ênfase para a produção no
Vale do Paraíba, cada ciclo representou para sua região importante crescimento econômico.
Porém o desenvolvimento regional nos dias atuais não é apenas visto por meio do
crescimento econômico, mais também atrelando as políticas públicas, que seja entre outros,
políticas com programas para atender as melhorias na saúde, incentivos fiscais, implantação de
novas escolas públicas e programas educacionais que visem melhorias regionais, tais como o
Programa Mulheres Mil, foco de nosso estudo.
As políticas públicas que visem o desenvolvimento regional devem está associada com
programas que combata as desigualdades é que gerem a inclusão social da população,
estimulando a participação da comunidade para a formação do capital humano, priorizando
assim não apenas o desenvolvimento econômico regional, mas, sobretudo, o desenvolvimento
social e humano. Mecanismo que servirá para o fortalecimento de valores como cidadania,
coletividade, cooperativismo e trará novas perspectivas de vida para as comunidades
marginalizadas.
O desenvolvimento local, regional ou nacional não pode prescindir do domínio, da
produção e da democratização do conhecimento. Assim, os Institutos revelam‐se,
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espaços privilegiados de aprendizagem, inovação e transferência de tecnologias capazes
de gerar mudança na qualidade de vida de milhares de brasileiros (PACHECO, 2010,
p.15).

O acesso à educação profissional, principalmente por parte das comunidades mais
carentes e vulneráveis, representa para essas pessoas uma esperança de alcança oportunidade
melhores. Seguir carreira com a qualificação através do ensino e de almejar um emprego que
venha representa emancipação social, além de estabelecer melhorias para sua família,
oportunizando melhor qualidade vida e consequentemente fortalecendo o desenvolvimento de
sua comunidade.
A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação,
implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como
também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens (FREIRE, 2005,
p.70).

3. MÉTODO
Importante distinguimos método de metodologia, Richardson (2007) que no estudo da
origem das palavras explica que método venha a ser o caminho ou a maneira para chegar a
determinado fim ou objetivo e metodologia são os procedimentos e regras utilizados por
determinado método.
Ressalta‐se que o presente artigo é um estudo preliminar, por meio levantamento
bibliográfico em artigos científicos, livros, obras, publicações periódicas acerca das temáticas que
envolvem o referido artigo com base no seu tema “analisar as contribuições do programa
Mulheres Mil no âmbito do Instituto Federal do Maranhão”, estudos que serviram de base
posteriormente para o projeto de dissertação.
Quanto a abordagem do artigo, realiza‐se uma estudo qualitativa, por meio de pesquisa
bibliográfica, realizada em função dos propósitos do tema, para que haja coerência nos estudos.
“A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador,
justifica‐se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno
social” (RICHARDSON, 2007, p.79).
Segundo Freitas (2002) apud (DRABACH, 2013, p.23) a pesquisa qualitativa é um forma
de investigação, essencial para análise objetiva da realidade concreta, pois procura
analisar os fenômenos sociais na sua complexidade e nas especificidades que
caracterizam as ciências humanas, como processo de continua expressão e criação.

Nos ensinamentos de Marconi e Lakatos (2006, p.62) sobre pesquisa bibliográfica,
informa que seja fonte para coletas de dados em documentos que podem ser escritos ou não,
mais que são bases primárias para estudos.
Quanto a classificação dos objetivos no artigo se realiza por meio exploratório, que
segundo Gil (2007) apud (ZANELLA, 2012, p.77) a pesquisa exploratória tem a finalidade de
ampliar o conhecimento a respeito de um determinado fenômeno, sendo bastante flexível, já
que o pesquisador não possui clareza do problema e nem das hipótese.
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Quanto ao delineamento realizou‐se um levantamento bibliográfico, por meio da leitura
de artigos científicos, obras, revista científicas com o intuito de inicialmente se familiarizar com
temas que envolvem mulheres em situação de vulnerabilidade, suas conquistas, lutas por
educação, além de ampliar os conhecimentos sobre programas do governo como o Mulheres Mil.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Programa Mulheres Mil pretende intensifica o processo para o desenvolvimento
regional e institucional, pela melhoria do acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade
social à educação e ao mundo do trabalho. Assim, o Programa promove o crescimento humano
dessas mulheres, por meio da melhoria de suas condições de vida (sociocultural e econômica), o
que aumenta a possibilidade de elas contribuírem com a governança de suas comunidades, na
medida em que se transformam em cidadãs, social e economicamente emancipadas.
Tomando por base que se trata de um estudo incipiente em que se realizou um
levantamento bibliográfico, que servira de base para os trabalhos futuros na mesma linha de
pesquisa.
Considerando que se trata de um estudo de relevância social no que seja o estudo das
contribuições de um programa social, implementado por meio da educação profissionalizante e
que envolve um público específico, ou seja, mulheres em situação de vulnerabilidade.
O estudo em questão com foco de entender o Programa Mulheres Mil, traça uma
panorâmica na evolução da educação profissionalizante, que tornou mais presente com a
chamada Revolução Industrial, na qual o sistema de produção é mecanizado, demandando por
uma mão de obra mas qualificada.
Com foco nas mulheres, traça‐se um resumido histórico das lutas e conquistas feministas
que somente no último século vem ganhando espaço tanto no mercado de trabalho. Na
educação, representando um quebra de muitos paradigmas, como resposta visualiza‐se as
mulheres a cada dia ganhando mais espaços, seja na organizações públicas ou privadas.
Ao retratar o Programa Mulheres Mil, procura‐se evidência a essência do projeto, que por
meio de uma educação profissionalizante, com eixos temáticos na educação, cidadania e
desenvolvimento regional. Tem o papel de acolher mulheres em estágio de vulnerabilidade social
e que necessitam ser emancipadas para que possam participar da vida social ativa, seja na
família, seja na sua comunidade.
Como ligação entre as temáticas do Programa Mulheres Mil e desenvolvimento regional,
e possível compreender que se interligam, na percepção que o programa tem a pretensão de por
meio da educação, qualificar mão‐de‐obra para o mercado de trabalho ou para práticas
empreendedoras. Diretamente o programa estará contribuindo para o desenvolvimento seja em
proporção regional, local e mesma da comunidade, criando novas expectativas de dias melhores
para as alunas do programa representando um verdadeiro resgate da sua auto‐estima.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO
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Nas pretensões iniciais do trabalho, em estudar a importância da atuação da mulher no
mercado por meio de uma qualificação profissional, compreender o contexto do programa
Mulheres Mil e entender o impacto do programa para o desenvolvimento regional, ficou
evidente que a mulher com as qualificações necessárias e as oportunidades certas tem muito a
contribuir para o desenvolvimento não só regional, mais para o desenvolvimento econômico e
sustentável no plano nacional.
O programa implantado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e
desenvolvido inicialmente para possibilitar a formação profissional e tecnológica de mulheres
desfavorecidas das regiões norte e nordeste. Criando as pontes necessárias para que as mesmas
incrementem o seu potencial produtivo, promovam a melhoria das condições de vida, das
famílias, das suas comunidades e do seu crescimento econômico sustentável para a inclusão
social e o pleno exercício da cidadania. O público alvo são mulheres desfavorecidas nos campos
social, educacional e, econômico, residentes em comunidades pobres.
A concepção pedagógica do Programa baseia‐se na flexibilidade, sendo, portanto, capaz
de aceitar desenhos novos e instituir itinerários formativos que permitam o diálogo com os
saberes não formais e com o conhecimento de mundo trazido pelas mulheres, bem como de
permitir um trabalho na verticalização do ensino, promovendo a integração dos diferentes níveis
de educação inicial e continuada com a pesquisa e a extensão.
Um público que por muitos séculos esteve recluso as atividades doméstica, mais que com
as lutas na linha do tempo vem ganhando com méritos o reconhecimento do seu papel
primordial para perante a sociedade.
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de
experiência sobre a criação de jogos para a disciplina de
Ciências fazendo uso do gênero textual Regras de jogo
para incentivar os estudantes a produzirem o próprio
material de estudo e também inseri-los na pesquisa
científica. A cada quinze dias foram propostas atividades
para as equipes para que aperfeiçoassem os jogos
seguindo de apresentações para os colegas. Juntamente
com o professor de Português foi elaborado um manual
com as regras dos jogos para serem usados por outros
participantes.

Posteriormente, estes jogos serão adaptados à
linguagem da web já que o colégio dispõe de um blog
específico para alimentação dos projetos da área de
pesquisa incluindo a criação de tutoriais dos jogos. Após
o processo de construção dos jogos e da prática com a
comunidade
escolar
verificou-se
aprendizagem
significativa dos conteúdos, uma vez que foram
produzidos cinco jogos em diversas modalidades e
elaborado um manual de regras de como utilizá-los.

PALAVRAS-CHAVE: jogos, manual, interdisciplinaridade, tutorial, web.

BUILDING GAMES-TEACHING TEACHING AS A TOOL FOR SCIENCE AND PORTUGUESE CLASSES IN
SCHOOL AND ON THE WEB
ABSTRACT
This paper aims to present an experience report on the
creation of games for the discipline of science making
use of genre rules set to encourage students to produce
study material itself and also enter them in scientific
research. Every fifteen days were proposed activities for
teams to perfect for the games following presentations
to colleagues. Together with the Portuguese teacher
was a handbook with the rules of the games to be used
by other participants.

Subsequently, these games will be adapted to the
language of the web since the college has a separate
blog for nutrition research projects in the area including
the creation of tutorials games. After the process of
construction of games and practice with the school
community was a significant learning of content, since
five games were produced in various forms, and a
handbook of rules for how to use them.

KEY-WORDS: games, manual, interdisciplinarity, tutorial, web.
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CONSTRUINDO JOGOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS COMO FERRAMENTA PARA AS AULAS DE
CIÊNCIAS E PORTUGUÊS NA ESCOLA E NA WEB
INTRODUÇÃO
Hoje em dia há a necessidade de interação e participação efetiva no aprendizado em
relação às práticas didático-pedagógicas norteadoras da conduta do professor em sala de aula
contrapondo-se com a falta de materiais que tornem a aula mais “leve” e mais atrativa ao
crescente desinteresse dos alunos.
Alguns autores veem nos jogos a motivação necessária para atrair a atenção e aprimorar
o raciocínio dos alunos, fazendo com que os mesmos desenvolvam o hábito da pesquisa em suas
atividades diárias. É o que diz, por exemplo, Batllori (2006, p.14): “Temos que usar essa
ferramenta para demonstrar a capacidade educativa e de aprendizado dessa atividade lúdica.”
Para a realização de trabalhos dessa natureza é necessário que os professores estejam
dispostos a interagir entre si e com os alunos para que propostas interdisciplinares sejam
alcançadas com eficácia, como evidenciou (LIBÂNEO, 1998, p.32):
Uma mudança de atitude dos professores diante da rigidez
da organização disciplinar implica compreender a prática
da interdisciplinaridade em três sentidos: como atitude,
como forma de organização administrativa e pedagógica
da escola, como prática curricular.

Nesse sentido, é importante que o trabalho com esses projetos maiores que tomam uma
dimensão extraclasse estejam interligados as disciplinas afins, mas também voltado para o apelo
das temáticas sociais e atuais como diz LIBÂNEO (1998):
Reunir disciplinas cujos conteúdos permitem tratamento
pedagógico-didático interdisciplinar (por exemplo, em
projetos específicos ligados a problemas sociais, às
grandes questões atuais, a temas unificadores etc.).

Buscando associar a construção dos jogos à coleta de materiais recicláveis com intuito de
trazer a realidade social para o contexto da sala de aula, foi proposto aos alunos do 8º ano do
Colégio de Aplicação Bel. Mário Bezerra da Silva – CAMB um projeto interdisciplinar nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências.
PROBLEMATIZAÇÃO
É notória a desmotivação dos alunos frente aos conteúdos apresentados no 8º ano das
Séries Finais, e em muitos casos quando há material lúdico ou de laboratórios, estes nem sempre
atingem a proposta, que é a do aluno construir e não usar apenas materiais prontos, onde os
mesmos não participaram e/ou pesquisaram sua confecção e pertinência aos assuntos
abordados em seu livro didático.
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OBJETIVOS

GERAL


Construir jogos didáticos a partir de conteúdos de Ciências (corpo humano) e elaborar
instruções para os jogos (versão web – tutoriais) a partir do gênero textual da língua
portuguesa com o intuito de despertar mais interesse durante as aulas.

ESPECÍFICOS




Incentivar os estudantes a criação e adaptação de jogos como: trilha, sobe e desce,
damas, memória, dominó, RPG, entre outros;
Elaborar as regras dos jogos obedecendo aos critérios propostos pelo gênero textual e
fazendo as adaptações necessárias;
Socializar os conteúdos do 8º ano das Séries Finais através de vídeos explicativos e regras
dos jogos para construir aprendizagens significativas.

REFERENCIAL TEÓRICO
Com o intuito de estimular os alunos, foi pensado durante as aulas de Ciências a criação
de alguns jogos educativos voltados para o conteúdo da disciplina que motivassem ainda mais o
aperfeiçoamento do conhecimento.
Nesse sentido, a utilização do jogo como recurso pedagógico em sala de aula é um
assunto que remete ao tempo dos gregos passando pela idade média e tomando uma maior
dimensão com o advento do capitalismo. Neste último, com a evolução tecnológica, os jogos
passaram a ter importância econômica sendo desenvolvidas linhas específicas para o ambiente
escolar e acadêmico, bem como de lazer e diversão.
Segundo ALMEIDA (1998, p. 19-20) na Grécia Antiga Platão condenava as atividades que
valorizassem demais as atividades e o resultado, pois ele defendia o jogo como um meio de
aprendizagem para a assimilação do conhecimento.
Diante do exposto, os alunos construíram os seus trabalhos ancorados na perspectiva de
jogar para aprender e divulgar os seus trabalhos e não com o foco de competição. Nesse
contexto, os professores romperam os obstáculos entre as disciplinas fazendo uso do conceito de
interdisciplinaridade como propõe FAZENDA (1994), que busca “derrubar” as muralhas entre as
disciplinas e as pessoas modificando as atitudes e visando o compartilhamento de experiências
entre os profissionais da escola tornando essa prática científica, profissional e de construção
coletiva do conhecimento.
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METODOLOGIA
Este trabalho de produção dos jogos didáticos foi baseado na literatura existente e
disponível na rede e por alguns autores que preferem utilizar essa técnica para despertar maior
interesse no corpo discente.
O primeiro passo para a construção deste trabalho foi envolver os alunos no clima de
produção de materiais/jogos com os conteúdos de Ciências sobre o corpo humano, tema que
despertou o interesse dos estudantes.
As aulas de Ciências já eram iniciadas com os alunos envolvidos numa atmosfera que
sinalizava uma possível criação de atividades práticas que fossem educativas e ao mesmo tempo
“prazerosas”.
A cada quinze dias havia um debate para socializar as ideias pensadas por todos(as).
Depois de um período previamente estabelecido, os grupos deveriam esboçar o planejamento
inicial do objetivo que buscavam atingir.
O trabalho seguinte foi aperfeiçoar os brinquedos/jogos para apresentar as ideias aos
colegas da escola em um evento pedagógico.
Em seguida foi feita uma interdisciplinaridade com o professor de Produção de Textos que
articulou as propostas com o conteúdo “Regras de jogo” que só ia ser visto no final do ano e foi
antecipado para que pudesse haver uma aprendizagem significativa e eficaz.
Seguida as orientações do professor de Português, os estudantes do Colégio de Aplicação Bel.
Mário Bezerra da Silva – CAMB criaram um manual com as regras dos jogos para serem usados
por outros participantes que seriam os demais alunos do colégio, conforme mostra a (Figura1).

Figura 1 – Fotos do início dos trabalhos com os jogos
Posteriormente, estes jogos serão adaptados à linguagem da web já que o colégio dispõe
de um blog específico para alimentação dos projetos da área de pesquisa incluindo a criação de
tutoriais dos jogos, como pode ser visto na (Figura 2).

Figura 2 – Fotos de alguns jogos produzidos pelos alunos do 8º ano.
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RESULTADOS
Após o processo de construção dos jogos e da prática com a comunidade escolar
verificou-se aprendizagem significativa dos conteúdos, uma vez que foram produzidos cinco
jogos em diversas modalidades e elaborado um manual de regras de como utilizá-los. Nesse
sentido, ainda foi possível visualizar a preocupação dos expositores em dar explicações sobre os
temas abordados nessa atividade.
Para evidenciar o resultado do projeto iniciado no 2º bimestre do corrente ano, a (Figura
3) apresenta a amostragem de notas por bimestre estudado, quando da confecção dos jogos.
AMOSTRAGEM DE NOTAS POR BIMESTRE DOS ALUNOS DO 8º ano CAMB

Figura 3 – Amostragem de notas por bimestre dos alunos do 8º ano CAMB
Como pode ser visto no 1º bimestre as notas variaram entre 4,5 a 6,0 com 30% dos alunos
ficando com notas abaixo da média do Colégio de Aplicação que é média 7,0. A partir da proposta
dos jogos didáticos para facilitar o estudo e a pesquisa sobre os temas e assuntos, as notas no 2º
bimestre perfizeram com que 10% dos alunos obtivessem médias de 7,0 a 8,0. Com a integração
das pesquisas e a animação dos alunos nas montagens de seus trabalhos no 3º bimestre
aumentaram suas médias de 8,5 a 9,0, êxito responsável 30% dos acertos dos alunos nas
avaliações. Para o 4º e último bimestre só foi possível analisar as primeiras sequências de notas
já que os alunos do 8º ano fazem um total de três exercícios avaliativos, onde também perfazem
30% de êxito até o momento em suas análises e escolhas das atividades avaliativas.
A tabela 1 abaixo mostra pontos fortes do projeto dos jogos didáticos segundo descrição
qualitativa dos alunos do 8º ano para o desenvolvimento de seus jogos.
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Pontos Positivos elencados pelos Alunos

Pontos Descritos

1º
Bi

2º
Bi
m

3º
Bi
m

4º Bim

Facilitou
entendimento

_

X

X

X

Ponto B

Aumentou as médias

_

X

X

X

Ponto C

Integrou os alunos nas
pesquisas

_

X

X

X

Ponto D

Fortaleceu as tomadas
de decisões

_

X

X

X

Ponto A
(no 1º bimestre não havia sido lançado o projeto
dos jogos didáticos)

(parcial
)

Tabela 1 – Descrição qualitativa analisada pelos alunos do 8º ano CAMB
Desta forma, com a produção dos jogos didáticos e posteriormente sua passagem para a
linguagem Java ampliará o interesse dos alunos que tem afinidades com os processos
tecnológicos desde cedo. Ações como estas validam os cuidados com que o professor precisa
aliar seus conhecimentos a um fazer pedagógico mais atualizado.
CONCLUSÕES
Ao término deste projeto ficou evidente que não prevaleceu o espírito competitivo, mas
o colaborativo. Algumas equipes deram sugestões para aperfeiçoar os trabalhos dos outros
colegas buscando a qualidade de todas as equipes da turma.
Concluímos, ainda, que os alunos participam melhor desse tipo de atividade lúdica,
mostrando-se mais curiosos e envolvidos nos conteúdos, uma vez que os grupos divulgariam suas
produções numa exposição aberta para toda a comunidade escolar.
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1

Pedro Ramalho Neto (PQ)¹
Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano (EMRA) - Recife– PE
e-mail¹: pedrofera23@hotmail.com

RESUMO
Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma
experiência sobre a inserção da ferramenta tecnológica
tablet na Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano da
cidade do Recife – PE. O principal objetivo foi de
enriquecer as aulas de Língua Portuguesa e Língua
Inglesa para o desenvolvimento de atividades voltadas
para o conteúdo estudado. Nesse sentido, a tarefa inicial
foi a de instruir os alunos com relação ao manuseio da
ferramenta Libre Office Writer e do Libre Office Excel no
LINUX EDUCACIONAL para só depois associá-los aos
conteúdos das disciplinas.

Pode-se perceber que as aulas tornaram-se mais
prazerosas e os alunos passaram a se dedicar mais nas
leituras e produções das atividades. Acredita-se que esta
ferramenta é extremamente importante para o
desenvolvimento potencial dos alunos não apenas nas
disciplinas, mas em seu uso diário, pois, agora já é
possível ver a evolução de suas produções e o
engajamento nas atividades propostas.

PALAVRAS-CHAVE: tablet, ensino-aprendizagem, ferramenta tecnológica.

USING THE TABLET AS A TEACHING TOOL IN TEACHING OF PORTUGUESE AND ENGLISH
LANGUAGES AT RODOLFO AURELIANO, AT ELEMENTARY SCHOOL
ABSTRACT
This work aims to present an experience on entering the
tablet technological tool at the Escola Municipal Doutor
Rodolfo Aureliano in Recife - PE. The main objective was
to enrich lessons Portuguese and English language for
the development of activities for the content studied. In
this sense, the initial task was to instruct students
regarding the handling of the tool Libre Office Writer
and Libre Office Excel on EDUCATIONAL LINUX later we
associate them with the disciplines.

It can be noticed that the classes have become more
pleasurable and students began to devote more
readings and productions activities. It is believed that
this tool is extremely important for the potential
development of students not only in the subjects, but in
their daily use, because you can now see the evolution
of his productions and engagement in the activities
proposed.

KEY-WORDS: tablet, teaching-learning, technological tool.
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O USO DO TABLET COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DAS
LÍNGUAS PORTUGUESA E INGLESA NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR RODOLFO AURELIANO
INTRODUÇÃO
O presente trabalho nasceu da necessidade de enriquecer as aulas de Língua Portuguesa e
Língua Inglesa tendo como suporte as novas tecnologias que chegaram à escola e que já estão
presentes no cotidiano do alunado de forma geral. Como diz (SCHLEMMER, 2011, p. 2):
O aparato tecnológico tem ampliado os espaços e meios
para os processos de ensino-aprendizagem auxiliando as
aulas no acesso a informações, quanto a aquisição e
organização das mesmas, motivando os alunos e tornando
as aulas dinâmicas (...). É essa mudança de parâmetros
que aponta os estudos sobre diferentes tecnologias
digitais (TD).

A ferramenta tecnológica que utilizamos para iniciar este trabalho foi o tablet, recurso
inserido nas escolas da rede municipal de ensino da cidade do Recife – PE no final do ano de
2013. Com o objetivo de dinamizar as aulas e minimizar a exclusão social vivida por muitos alunos
da rede pública, os alunos da Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano (EMRA) decidiram
aceitar a proposta do professor de línguas para ampliar e socializar os conhecimentos adquiridos.
Segundo (SOUZA & SOUZA, 2010, p. 4) o uso do computador e dos vários suportes
tecnológicos tem mudado a vida de muitas pessoas já que se trata de uma tecnologia agregada
ao cotidiano das pessoas, facilitando o conhecimento criativo, o juízo de valor e até mesmo a
autoestima, transformando tarefas difíceis em tarefas dinâmicas, agradáveis e positivas.
Para que pudessem aperfeiçoar melhor o uso deste equipamento no contexto da sala de
aula entre professores e alunos, os docentes passaram por uma formação
pedagógica/tecnológica para o aprimoramento da prática escolar.
Mediante este processo, os alunos da referida escola sentiram algumas dificuldades no
manuseio dos programas do LINUX EDUCACIONAL, em ferramentas como o Libre Office Writer e
o Libre Office Excel que são utilizados para a realização das tarefas.
Contudo, as melhorias em sala de aula já puderam ser observadas no tocante ao
rendimento das produções desenvolvidas pelos estudantes, uma vez que houve a participação
efetiva nas diversas atividades propostas.
PROBLEMATIZAÇÃO
Devido às necessidades para dinamizar as aulas, a utilização dos recursos postos a
disposição pela tecnologia se faz presente em favor do aluno para que este possa minimizar as
dificuldades de aprendizagem e facilitando a identificação dessas demandas por parte do
professor, que procura desenvolver meios que superem os problemas que afetam o ensinoaprendizagem.
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OBJETIVOS
GERAL


Incentivar o aluno a usar o equipamento tecnológico (tablet) como ferramenta
direcionada à aprendizagem.

ESPECÍFICOS



Inserir as tecnologias nas práticas diárias dos estudantes como forma de inclusão digital;
Utilizar o tablet para o desenvolvimento e a criação de atividades voltadas para o
conteúdo estudado;
 Socializar as produções criadas pelos estudantes através da mídia digital em um evento
aberto a comunidade escolar.

REFERENCIAL TEÓRICO
O uso das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) na sala de aula já é uma
proposta definida pelo MEC através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) desde o
documento do ano 2000.
Este documento visa apresentar propostas norteadoras sobre a inserção dessas
tecnologias colocando-as próximas do aluno e do professor com o objetivo de provocar
mudanças socioculturais, mas também de ampliar a aquisição do conhecimento.
Com a chegada dos tablets na escola foi possível ver as mudanças significativas
relacionadas principalmente às interações aluno-aluno nas construções das atividades propostas.
A proposta dos PCNs diz que as tecnologias devem ser usadas a favor da formação do sujeito:
“Aplicar as tecnologias da informação e comunicação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para a sua vida”.
Nesta perspectiva, o uso desta ferramenta tecnológica visa despertar também o interesse
pela língua estrangeira moderna Inglês que além de fazer parte do currículo escolar também está
presente através da globalização nas redes sociais e em jogos online. Espera-se, a ampliação do
uso da língua inglesa através de sua socialização nestes ambientes em rede e também na própria
sala de aula conforme propõe os PCNs: “Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s)
como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais”.
E ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) – Parte II –
Linguagens Códigos e suas Tecnologias:
Entender o impacto das tecnologias da informação e
da comunicação na sua vida, nos processos de
produção, no desenvolvimento do conhecimento e
na vida social.
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Neste âmbito é primordial que o professor seja o elo entre as novas tecnologias e a
construção do conhecimento despertando nos alunos o interesse pela iniciação científica.
METODOLOGIA
Os alunos já são profundos conhecedores do computador e das suas ferramentas
(internet e jogos, entre outros recursos), mas quando o assunto era a ferramenta pedagógica de
editor de textos os alunos ainda não eram íntimos.
O primeiro momento já foi logo de ensino e produção. Já na primeira tarefa era para
aprender a criar tabelas e inserir as cores como pano de fundo em cada linha, seguido da escrita
das cores em Português e Inglês. Com essa atividade os alunos aprenderam um novo vocabulário
de Inglês e tiveram noções de informática básica que a escola municipal ainda não oferece.
Na disciplina de Língua Portuguesa foram trabalhados os passos para a construção de uma
história em quadrinhos fazendo uso do tablet.
Os alunos já introduzidos nas questões referentes à construção de tabelas, criaram uma
História em Quadrinhos – HQ para o reconhecimento do “novo campo” de trabalho escolar.
As produções iniciais ficaram arquivadas no tablet do aluno para que posteriormente
fosse realizada uma exposição visual/virtual dos trabalhos elaborados pelos estudantes conforme
mostram as Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Fotos do desenvolvimento das atividades nos tablets.

Figura 2 – Fotos das produções desenvolvidas pelos estudantes.
No que tange o processo de construção das atividades didáticas relacionadas ao uso do
tablet no contexto da sala de aula e seu uso pedagógico, os alunos foram orientados pelo
professor de língua portuguesa e inglesa a transformar a atividade de sala de aula em um
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momento de socialização com os colegas da turma e da própria escola. A maioria das atividades
realizadas na sala de aula foi adaptada para uma ferramenta do tablet, ou seja, a criação de
poemas, por exemplo, ganhou uma apresentação em slides, com o intuito de agrupar os slides
criados por cada aluno associado à pesquisa de alguma imagem que representasse o poema para
reunir as demais produções dos estudantes e montar uma exibição durante a Mostra de
Literatura e Arte promovida anualmente pela escola.
Já na disciplina de Inglês, o primeiro passo dado foi à criação de poemas de cinco linhas
com tema escolhido por cada aluno e que tinha como objetivo central o foco nos adjetivos e
finalizando com uma frase. Após a correção pelo professor, os alunos digitavam o poema no slide
e colocavam uma imagem no pano de fundo para representar a sua criação.
A socialização deste trabalho teve seu ponto alto no próprio ambiente de estudo com a
presença da coordenação pedagógica da escola e da direção, uma vez que os estudantes se
sentiram inibidos a fazerem as leituras dos textos em língua estrangeira na modalidade Inglês
para toda a comunidade escolar.
RESULTADOS
Pode-se perceber que as aulas tornaram-se mais prazerosas e os alunos passaram a se
dedicar mais nas leituras e produções das atividades. Os alunos se identificaram com os diversos
tipos de atividades porque antes apenas tinham o contato com jogos e/ou redes sociais e agora
eles passam por um processo de construção/formação para o desenvolvimento das atividades
propostas nas disciplinas de Português e Inglês.
CONCLUSÕES
Acredita-se que esta ferramenta é extremamente importante para o desenvolvimento
potencial dos alunos não apenas nas disciplinas, mas em seu uso diário, pois, agora já é possível
ver a evolução de suas produções e o engajamento nas atividades propostas.
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RESUMO
A pesquisa intitulada “O uso das ferramentas tecnológicas como suporte para as aulas do Curso Superior de
Licenciatura em Letras - Espanhol e Literatura Hispânica do Instituto Federal de Roraima - Campus Boa Vista”, tem
como proposta refletir sobre o uso da tecnologia na educação a partir da seguinte problemática: “os benefícios que
o uso das tecnologias proporcionam para o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de ELE – Ensino de Língua
Estrangeira - a partir do curso. Para o desenvolvimento da pesquisa foram aplicados questionários com
interrogativas estruturadas aos docentes e discentes, cujo objetivos foram traçar e relatar de que forma se dá o uso
de aparatos tecnológicos e da tecnologia nas aulas de espanhol nesta instituição. Para subsidiar teoricamente esta
pesquisa, buscamos diversos autores que tratam do assunto em questão, a partir da pesquisa documental e
bibliográfica. Este estudo também baseou-se na pesquisa de campo (quanto a classificação), quanto ao nível de
profundidade, trata-se de uma pesquisa descritiva analítica, cujo procedimentos técnicos, foram os enfoques
qualitativos e quantitativos. De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que a maioria dos alunos e
professores do IFRR fazem o uso das tecnologias ao longo do processo ensino-aprendizagem como suporte nas aulas
de língua espanhola, mas ressaltam o risco que o uso dessas tecnologias podem oferecer quando utilizadas como
fins e sem os planejamentos necessários, fato que torna relevante este estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas tecnológicas, informática educativa, ensino-aprendizagem, aulas, espanhol.

USE OF TECHNOLOGICAL TOOLS AS SUPPORT FOR THE CLASSES OF COURSE HIGHER DEGREE IN
SPANISH LYRICS AND HISPANIC LITERATURE OF FEDERAL INSTITUTE OF RORAIMA - BOA VISTA
CAMPUS
ABSTRACT
The research entitled "The use of technological tools as support for the classes Degree Bachelor of Arts Spanish and
Hispanic Literature Federal Institute of Roraima - Boa Vista Campus", is proposed to reflect on the use of technology
in education from the following problem: "the benefits that the use of technologies to provide the teaching and
learning in ELE classes, from course. To develop the research questionnaires were administered with interrogative
structured to teachers and students, whose objectives were to trace and report how it gives the use of technological
devices and technology in Spanish classes at this institution. To theoretically support this research, we seek several
authors dealing with the subject in question, from the documentary and bibliographic research. This study also was
based on field research (the classification), the level of depth, it is a descriptive analytical, technical procedures
which were the qualitative and quantitative approaches. According to the results, it was observed that most
students and teachers IFRR make use of technology throughout the teaching-learning process to support the Spanish
language classes, but stressed the risk that the use of these technologies can offer when used as ends and without
the necessary planning, a fact that makes it relevant to this study.
KEY-WORDS: Technological tools, educational computing, teaching and learning, lessons, spanish.
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O USO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS COMO SUPORTE PARA AS AULAS DO CURSO
SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E LITERATURA HISPÂNICA DO INSTITUTO
FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA
INTRODUÇÃO
A revolução tecnológica há tomado conta do mundo, ao longo dos anos a sociedade tem
acompanhado com muito otimismo os avanços tecnológicos que estão em todas as áreas como
na medicina, transporte, segurança, trânsito e outras áreas, como também em nossa vida
particular dentro de nossas casas.
Na educação não é diferente, são muitas as possibilidades. Não temos como negar as
facilidades que esses avanços tecnológicos nos permitem desfrutar e, este é um tema muito
importante e interessante que nos propicia ótimos resultados, se utilizados de modo correto.
Portanto este trabalho tem como tema o uso das ferramentas tecnológicas como
suporte para as aulas do Curso Superior de Licenciatura em Letras - Espanhol e Literatura
Hispânica do Instituto Federal de Roraima - Campus Boa Vista, considerando a necessidade de
ampliar este estudo por se tratar de um curso de formação de professores, onde a tecnologia
tem um papel significativo.
A educação superior nos Institutos Federais se apresenta nas três modalidades de
graduação, ou seja, os cursos de licenciatura, bacharel e tecnólogo. Licenciatura é a modalidade
responsável pela formação de professores para atuar na educação básica, bacharel busca
oferecer uma capacitação ampla em um determinado campo de atuação e o tecnólogo
concentrasse apenas em uma área específica da formação. Para este estudo recorremos ao Curso
de ELE, considerando a importância de refletir sobre as possibilidades de um ensino mais
significativo e inovador a partir do uso das tecnologias.
Hoje a educação superior no IFRR é trabalhada com diferentes tecnologias propostas no
plano de curso, e cada curso apresentado tem suas próprias metodologias de trabalho, que
podem atender as especificidades da área de formação de cada acadêmico, superando assim as
dificuldades em sua aprendizagem.
O plano de ensino do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica do
IFRR, dispõe que o programa dos componentes curriculares configurem-se como “uma linha, de
natureza virtual e permanente, como projeção real e mutável” onde o uso das tecnologias sejam
vistas como ferramenta dinâmica e apoio pedagógico e onde o professor é o autor de seu próprio
projeto:
É, pois, elaboração do plano de ensino que o professor exerce sua autonomia sobre a
formação que ministra. Assim, ele é livre para estender as bases tecnológicas
acrescentando-as questões sobre as quais tenha desenvolvido pesquisas e que sejam
relevantes dentro do plano geral do componente. Depois, não só é livre, mas os cabe
formular a metodologia idônea do componente. Este plano pedagógico delega-os esta
autoridade pelo fato da metodologia fazer parte também da projeção real e mutável do
programa virtual e permanente, posto que sua formulação pressupõe um contexto e uns
sujeitos determinados. (Plano de Curso do curso de Letras Espanhol e Literatura
Hispânica, 2010, p. 22).
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Para Pastor (2001, p.1),
Nos últimos anos, a oferta de cursos de formação em Novas Tecnologias aplicadas ao
ensino e a aprendizagem de ELE há multiplicado. O que a muito pouco, era uma
novidade e um estranhamento, começa a tomar parte dos conteúdos habituais dos
cursos de mestrado e de pós graduação da nossa especialidade. São cada vez mais os
cursos específicos que sobre este tema vem desenvolvendo diversas instituições e
centros de formação. O fato do Instituto Cervantes haja celebrado nos três últimos anos
um total de sete atividades de formação na Espanha sobre o uso das Novas Tecnologias,
além do mais, outras muitas levadas a cabo nos centros, ressalta a importância e
transcendência que os concede. Muitas vezes levadas a cabo nos centros, ressalta a
importância e transcendência que lhe concede.

Portanto este estudo trás como problema investigado os benefícios que o uso das
tecnologias proporciona para o processo de ensino aprendizagem nas aulas do curso Superior
Licenciatura em Letras - Espanhol e Literatura Hispânica do Campus Boa Vista – IFRR.
Com a hipótese de que o uso das ferramentas tecnológicas nas aulas do Curso Superior
Licenciatura em Letras - Espanhol contribua de forma positiva para a vida profissional dos
acadêmicos, como futuros professores e que necessitam estar sempre utilizando novas
estratégias de ensino que motivem os alunos. O uso das tecnologias poderá possibilitar aos
acadêmicos apreenderem os conteúdos propostos, de forma inovadora e mais interessantes,
portanto menos enfadonhos, além de aprender a trabalhar utilizando as tecnologias em suas
futuras aulas. Para o professor do curso as novas tecnologias servem como ferramentas que
dinamizam o processo de ensino e favorecem o alcance dos objetivos do curso.
Para nortear esta investigação elegemos como objetivo geral a compreensão dos
benefícios do uso destas tecnologias da aprendizagem nas aulas do Curso Superior Licenciatura
em Letras - Espanhol, e como objetivos específicos buscamos reconhecer as ferramentas
consideradas como novas tecnologias, entender o conceito de tecnologia e sua utilização no
ensino, identificar as tecnologias usadas pelos professores do curso, comparar as opções
escolhidas pelos professores com o enfoque pedagógico tendo como ponto de partida o plano de
curso, sugerir possíveis ferramentas tecnológicas que serão empregadas em ELE.
A metodologia de foi de natureza qualitativa com apoio de dados quantitativos, que
foram analisados de modo descritivo analítico, tendo como instrumento de coleta de dados o
questionário, a entrevista e observação não formal, que serão respondidos por uma amostra de
35% dos acadêmicos e 52% dos professores do curso, tendo como suporte a pesquisa
documental e bibliográfica.
Para suporte teórico este estudo foi organizado a partir dos seguintes tópicos: p foi
realizado um levantamento de sobre conceitos e finalidades das tecnologias como ferramentas
contemporâneas e presente na vida de todos, em especial na educação como suporte e inovação
tecnológica do conhecimento.
No segundo ponto de discussão foram apresentadas as tecnologias mais utilizadas na
educação e a compreensão de que o conceito de tecnologia é muito mais que aparelhos
eletrônicos, e se toda e qualquer ferramenta educativa que ressignifique a maneira de
desenvolver as aulas, trazendo reflexões acerca das ferramentas consideradas ultrapassadas,
mas vistas a partir de um novo olhar.
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O terceiro tópico foi desenvolvido sobre as tecnologias empregadas ou a serem
utilizadas no ensino aprendizagem do espanhol, considerando que a aprendizagem de uma língua
necessita de habilidades da natureza lingüística, cujas ações de audição como pronunciação,
variação lingüística, exigem tecnologias que vão alem das habituais como aparelho de som, o uso
de microfones, gravadores, fones de ouvido, data show, entre outros.
No quarto tópico foi apresentado alguns programas de informática e suas possibilidades
de uso no ensino de ELE, visto que é um tema muito presente em nossas vidas, mas que ainda
nos deixam algumas dúvidas. Portanto a proposta deste estudo sobre como as tecnologias de
informação e comunicação, que são usadas nas aulas pelos os professores e que benefícios o uso
dessas tecnologias acrescentam na aprendizagem dos acadêmicos do curso.
Com esta pesquisa espera-se contribuir de forma significativa com as novas
possibilidades sobre o uso das tecnologias no processo do ensino aprendizagem não somente no
curso alvo da pesquisa mais em qualquer curso de formação de professores.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia representa a fase fundamental de um trabalho científico na medida em
que possibilita traçar o caminho de construção interpretativa dos dados recorridos a partir de
una problemática e a luz de teorias próprias de cada tema.
Para obtenção de resultados que tornasse relevante este estudo e posterior relato,
optamos pela utilização da pesquisa documental bibliográfica, levantamento bibliográfico e
pesquisa de campo (quanto à classificação). Quanto ao nível de profundidade, optamos pela
pesquisa descritiva analítica. Para os procedimentos técnicos, se fez necessário a utilização dos
enfoques qualitativos e quantitativos. E quanto à natureza da pesquisa, tratou-se de uma
pesquisa aplicada, cujos instrumentos utilizados foram questionários com interrogativas
estruturadas. Todas as etapas foram realizadas por acreditarmos que o levantamento de dados
se faz fundamental na elaboração de qualquer tipo de trabalho, por isso o uso deste
procedimento, e se aliado a um olhar científico, supõe mais clareza e confiança aos que se
interessam por este tipo de pesquisa.
É válido ressaltar, que a pesquisa não se reduz somente a certos procedimentos
metodológicos. Para Goldenberg (2011, p.13), “a pesquisa científica exige criatividade, disciplina,
organização, e modéstia, baseando no confronto permanente entre o possível e o impossível,
entre o conhecimento e a ignorância”. A autora garante também, que nenhuma pesquisa é
totalmente controlável, o seja, segue a ordem de começo, meio e fim previsível, haja visto que é
um processo impossível de prever todas as etapas.
A pesquisa documental bibliográfica tem como principal objetivo levar o investigador a
informar-se sobre temas relacionados à sua pesquisa, com a finalidade de facilitar a produção,
coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações adquiridas.
Para Fachin (2003, p.125), a pesquisa é “uma constante na vida de quem se propõe a estudar”.
Por sua vez, o levantamento bibliográfico, é o material adquirido pelo investigador, constituído
por dados primários e secundários que serão utilizados como subsídios fundamentais na resposta
da veracidade dos dados pesquisados.
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Quanto à pesquisa de campo, Lakatos e Marconi (1991, p.186), a definem como “aquela
utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema,
para o qual se busca uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, também,
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.
As autoras afirmam também, que as fases da pesquisa de campo requerem em primeiro
lugar, a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão:
“Ela servirá, como primeiro passo, para saber em que estado se encontram atualmente o
problema, que trabalhos foram realizados ao respeito e quais são as opiniões reinantes
sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que se estabeleça um modelo teórico
inicial de referencia, da mesma forma que auxiliará na determinação das variáveis e
elaboração do plano geral da pesquisa”.

Fez-se necessário para a construção deste documento, a pesquisa descritiva analítica
que Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p.61) definem como a observação, o registro, a análise e
correlação dos fatos ou fenômenos variáveis sem que se haja nenhum tipo de manipulação nos
resultados. Os autores afirmam também, que a pesquisa descritiva “procura descobrir, com
maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com
outros, sua natureza e suas características.
Neste trabalho também utilizamos como procedimento técnico o enfoque qualitativo
com apoio dos dados quantitativos, que segundo Gil (2006, p.41. apud. Selltiz et al., 1967, p. 63)
tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a tornar-lo
mais explícito o a constituir hipóteses. Em estas pesquisas envolvem: (a) levantamento
bibliográfico, (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; e (c) análises de exemplos que “estimulem a compreensão”.
E se tratando da pesquisa qualitativa, Gonçalves (2005, p.121) afirma que “nesse tipo de
amostra, os sujeitos sociais são privilegiados desde que apresentem os atributos de que o
investigador necessita para suas investigações, considerando-os”. Em sua perspectiva Chizzotti
(2010, p. 52) defende que, as pesquisas qualitativas “se fundamentam em dados compilados nas
interações interpessoais, na co-participação das situações dos informantes analisadas apartir da
significação que esses dão a seus atos. O investigador participa, compreende e interpreta”.
Na pesquisa que se utiliza como apoio o enfoque quantitativo, Reichardt y Cook (2005,
p.25) destacam que, “por métodos quantitativos, os investigadores se referem às técnicas
experimentais aleatórias, quase experimentais, testes, “objetivos” de lápis e papel, análises
estadísticos multivariadas, estudos de amostras etc.”. Por sua vez, Chizzotti (2010, p.52) descreve
método quantitativo como “a previsão e a mensuração de variáveis pré-estabelecidas,
procurando verificar e explicar sua influencia sobre outras variáveis, mediante as análises da
frequência de incidências e de correlações estadísticas. O investigador descreve, explica e
prediz”.
A investigação sobre o uso de aparelhos tecnológicos como suporte para as aulas do
Curso Superior de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica do Campus Boa Vista/
IFRR, quanto ao nível de profundidade ocorreu de modo descritivo analítico, tendo como
instrumento de coleta de dados uma entrevista com respostas objetivas e subjetivas, que serão
respondidas por uma população de 35% dos acadêmicos e 52% dos professores do curso, com a
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finalidade de apartir destas amostras, traçar a frequência e qualidade com que as tecnologias
som utilizadas no curso superior de língua espanhola do IFRR.
Segundo Oliveira Netto (2008, p. 82), “a amostra é uma parcela conveniente selecionada
do universo (população), um subconjunto, porque nem sempre é possível buscar todos os
indivíduos de um grupo ou de uma comunidade”, seja porque o número de elementos a serem
pesquisados é extremamente grande, pelos elevados custos, ou pelo uso prolongado de tempo
que demanda uma pesquisa com muitos indivíduos abordados, que por sua vez podem atuar
como agentes de distorção.
O tipo de amostra utilizada neste trabalho foi a probalística, que Leite (2008, p.124),
define como “aquela em que cada elemento da população tem uma chance conhecida e
diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra”. Esse tipo de pesquisa é
caracterizada pelo conhecimento da probabilidade existente de que cada indivíduo que compõe
a população estudada possa ser escolhido como parte da amostra.
Entre os três tipos mais comuns de amostras existentes na probalística, que consistem
em as aleatórias simples, aleatórias estraficadas e as por conglomerado. Trabalhamos com a
amostra simples ou casual, que para Leite (2008, p.125) “consiste basicamente em atribuir a cada
elemento do universo um número único para, depois, selecionar alguns desses elementos de
maneira casual”. Para utilizar a probalística aleatória simples ou casual, é preciso ter uma relação
- denominada marco de referencia ou base de demonstração - dos elementos que compõe a
população.
Vale ressaltar, que a entrevista - tipo de técnica de coleta de dados que utilizamos neste
trabalho - é a maneira mais utilizada para coletar dados, já que possibilita mensurar com precisão
o que se deseja. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p. 53), “a entrevista possui a vantagem
dos entrevistados se sintam mais seguros, dado o anonimato, (o que possibilita coletar
informações e respostas mais reais, que pode não ocorrer na entrevista)”.
Em se tratando de uma investigação de natureza educacional, cuja área de
conhecimento se aprofunda no campo das ciências comunicativas e as educativas este trabalho
traz referências no campo da linguística aplicada, na medida em que ao tratar do uso de
tecnologias como recurso comunicativo, faz-se necessidade de reflexionar sobre este uso com
qualidade e foco.
Também atinge a área da educação, quanto à formação pedagógica e didática dos
professores, em quanto à reflexão do uso da tecnologia como ferramenta fundamental e recurso
pedagógico para a dinamização e significação dos conteúdos e das aulas.
A linguística vem causando profundos efeitos sobre as mais diversas disciplinas, logo
podemos vê-las nas áreas de antropologia, psicologia, teoria literária e etc., além de desenvolver
interface com outras ciências sociais, como a história, sociologia, até a psicanálise e a filosofia.
Para Weedwood (2008, p. 7) que apresenta reflexão sobre a dinâmica que é a produção
linguística e onde a tecnologia pode tornar-se um recurso para este. O autor destaca:
“a crescente produção linguística e sua fecunda influência sobre o ensino de línguas no
Brasil, não pode ser subestimada, assim como não se pode ignorar os desafios que se
apresentam investigadores e professores que encaram a língua(gem) como atividade
psicossocial, cuja nota dominante e inerente é a transformação”.
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Todos os métodos e enfoques utilizados na elaboração deste trabalho de conclusão de
curso, foram pensados e postos em prática com o intuito de gerar resultados que fossem possível
definir tudo o que foi previamente proposto, ou seja, diagnosticar de maneira clara e objetiva
como se da o uso das ferramentas tecnológicas nas aulas do curso Superior de Licenciatura em
Letras Espanhol e Literatura Hispânica do Instituto Federal de Roraima – Campus Boa Vista.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados foram analisados a luz de autores da área, tendo sido evidente o interesse dos
educadores pela temática. Nessa questão em que se indagou sobre as Tecnologias utilizadas com
mais frequência pelos os professores do curso, foi constatado que a partir das respostas dos
estudantes os mais utilizados foram o Data show com 94 alunos; o computador foi marcado por
73 alunos; em terceiro lugar apareceu o Pendrive com 61 indicações; o aparelho de som foi
indicado por 47; o uso da televisão e DVD foram citados por 29 a 25 pessoas; Com menor número
de indicação aparecem os programas de informática, o gravador e a cartolina, como mostra o
gráfico 1:

Gráfico1 – Demonstração das tecnologias mais frequentes em sala de aula.
Fonte: Dados da Pesquisa

A esse respeito Tejada (2009, p. 02) fala que os recursos didáticos “devem ter presente a
função que vai desempenhar e estar adequado aos objetivos a perseguir e as necessidades e
características, como o nível, contexto, necessidades educativas especiais, etc.
Para que o resultado desta pesquisa fosse significativo sob a ótica docente, também se
buscou conhecer a opinião dos professores do Curso de Letras Espanhol do IFRR, ou seja, a partir
de suas concepções e crenças acerca do uso das ferramentas tecnológicas como suporte nas
aulas de língua espanhola do IFRR, relatada a seguir:
Nessa questão que se investigou sobre o uso da tecnologia como facilitadora do processo
ensino aprendizagem, todos foram unânimes em afirmar que podem contribuir, mas 2
apontaram que depende da maneira que se utiliza, ou da disciplina que seja ministrada, 2
destacam que os aparelhos não são instrumentos fim e sim meios que em conjunto com outras
atividades alcançam o aprendizado, 1 marcou que o uso das ferramentas tecnológicas, podem
proporcionar diversidade ao processo de ensino aprendizagem. Observe o gráfico 2.
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Gráfico 2 – Gráfico sobre o uso da tecnologia como facilitador do processo ensino aprendizagem.
Fonte: Dados da Pesquisa

Tratando do uso da tecnologia para o processo ensino aprendizagem os autores afirmam
que:
Hoje em dia o uso da internet desempenha um papel importante em nossa vida
cotidiana porque facilita a comunicação entre os habitantes de todo o mundo. Também
se utiliza muito Internet como um meio para aprender línguas estrangeiras. Aprender
espanhol pela Internet oferece aos estudantes uma opção que não esta condicionada
pelo tempo nem pelo espaço. Este método se converteu na área do ensino em outra
nova perspectiva frente a tradicional (cara a cara aluno-professor). Durante o processo
de navegar por Internet, os alunos obtêm recursos mais variados do que nos manuais.
(LIANG, FAN y LIN, 2001, p. 363).

CONCLUSÃO
Este trabalho que teve como eixo central o uso das ferramentas tecnológicas no processo
do ensino aprendizagem na educação, em particular no ensino de ELE que neste estudo tem
como foco o Curso Superior de Licenciatura em Letras – Espanhol e Literatura Hispânica. Nosso
principal objetivo ao pensar nesta pesquisa, foi perceber e traçar de que maneira se dá o uso das
ferramentas tecnológicas nas aulas do curso Superior de Licenciatura em Letras – Espanhol e
Literatura Hispânica, baseados nos pontos de vista dos alunos e no olhar dos professores diante
das clássicas e dos avanços das novas tecnologias.
Como percebemos, ao fazer o levantamento dos dados no IFRR, a tecnologia está
presente nas aulas e no cotidiano dos aprendizes desta instituição, que reconhecem que a rotina
desta prática tecnológica, pode causa prejuízo se utilizada com exagero, mas ao contrário,
resultam em um grande aliado ao ensino de línguas.
Tivemos algumas dificuldades em relação à aplicação do questionário devido ao tempo
de cada turma, mas ao final conseguimos um percentual significativo dos discentes entrevistados
para os resultados finais.
Acreditamos que os resultados do questionário foram suficientes e fomentaram nossa
pesquisa, já que conseguimos os objetivos propostos quando pensamos na temática deste
trabalho, mas percebemos que poderíamos ter obtido resultados mais consistentes se uma
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porcentagem maior de docentes tivessem cooperado com a pesquisa.
Apesar das dificuldades apresentadas, acreditamos que desenvolvemos um trabalho
consistente, e que além dos dados estatísticos e as reflexões teóricas, poderão contribuir
significativamente a professores e alunos - como futuros profissionais da educação - a pensar e
repensar as práticas do ensino no que concerne ao uso das tecnologias.
Também observamos que neste estudo temos que caminhar para que de fato os
professores utilizem a tecnologia com qualidade técnica que garanta links entre o conteúdo e a
ferramenta tecnológica, de forma a possibilitar ao aluno as conexões teóricas e práticas deste
conteúdo, sua relação com a realidade e sua associação com as teorias.
Outro aspecto importante ressaltado no questionário foi a diversidade das tecnologias
apontadas e o conceito de tecnologia, que atinge não somente as ferramentas cibernéticas,
como também as clássicas como o cartaz, o quadro negro, entre outros, podem significar
ferramentas importantes para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Para que
estas clássicas ferramentas tenham um novo olhar se fez necessário que se perceba o valor, o
tempo e o modo de utilizar-las de maneira significativa.
Também foi percebido pelos alunos e mostrado na pesquisa, as contradições aos recursos
clássicos, também foi citado o exagero na utilização de determinadas ferramentas como é o caso
do Data Show. Neste caso a necessidade de rever o próprio conceito do uso da tecnologia e até
que ponto traz benefícios ou prejuízos para as salas de aulas.
Em se tratando do processo de ensino-aprendizagem é necessário que ambos –
professores e alunos – saibam escolher apropriadamente as ferramentas tecnológicas e as
tecnologias, adequadas ao momento e a situação de forma a garantir o aprendizado, a seleção de
conhecimentos, as práticas, as experimentações e as produções científicas de outros. Como fonte
de consulta e embasamento para suas próprias construções teóricas e não como mera
transposição de conteúdos encontrados prontos.
Em continuidade desta pesquisa apontamos algumas sugestões e encaminhamentos:
•
sugestionar como fonte de consulta para os pesquisadores da área da tecnologia
educacional;
•
apresentação e posterior publicações em eventos e revistas especializadas na
temática;
•
dar continuidade a esta pesquisa em programas de formação continuada no nível
de especialização e mestrado;
•
sugerir que as reflexiones e constatações apresentadas no trabalho possam servir
de apoio para a melhoria do processo de formação do curso de ELE;
•
fomentar a necessidade de inclusão de conteúdos ou disciplinas que tratem das
tecnologias como ferramenta pedagógica, quer em reflexões teóricas quer no aprendizado do
manuseio e construção prática.
Por se tratar Curso de Licenciatura Letras - Espanhol e Literatura Hispânica, a pesquisa
veio ratificar o desejo há muito tempo reinvidicado pelos alunos do Curso de Licenciatura em
Letras - Espanhol e Literatura Hispânica do IFRR, ou seja, a necessidade da criação de um
laboratório audiovisual, com o propósito de servir como suporte nas aulas e aprendizado do
espanhol, já que em particular, o ensino de línguas exige o uso de ferramentas tecnológicas
específicas para desenvolver as quatro habilidades do aprendizado que são: ler, falar
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compreender e escrever.
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RESUMO
Durante muito tempo, a desnutrição configurou‐se
como um grave problema de saúde pública no Brasil.
Com o passar dos anos essa realidade mudou e hoje a
obesidade tornou‐se motivo de preocupação nacional.
Fatores como alimentação inadequada e inatividade
física contribuíram para essa estatística. A obesidade
acarreta conseqüências graves como o aparecimento de
doenças crônicas e doenças cardiovasculares. Diante
desse contexto, resolveu‐se criar na Escola Estadual de

Ensino Profissional Governador Waldemar Alcântara o
Projeto Clube da Saúde, que visa através de medidas
simples como verificação de medidas antropométricas,
cálculo de IMC, aferição da pressão arterial e realização
de palestras, sensibilizar a comunidade escolar da
necessidade de incorporar hábitos de vida saudáveis,
prevenindo assim o aparecimento da obesidade e suas
conseqüências.

PALAVRAS‐CHAVE: IMC, Alimentação saudável, Atividade física, Projeto educacional, Pressão arterial

Health Club
ABSTRACT
For a long time, malnutrition was configured as
a serious public health problem in Brazil. Over the years
that changed and now obesity has become a matter of
national concern. Factors such as unhealthy diet, and
physical inactivity contributed to this statistic. Obesity
has serious consequences as the onset of chronic
diseases and cardiovascular diseases. In this context, we
decided to create the State School for Professional

Teaching Governor Waldemar Alcantara Club Health
Project, which aims through simple measures such as
checking
anthropometric
measurements,
BMI
calculation, measurement of blood pressure and
lectures, sensitize school community of the need to
incorporate healthy lifestyle habits, thus preventing the
onset of obesity and its consequences.

KEY‐WORDS: IMC, Healthy Eating, Physical Activity, Educational Project.
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CLUBE DA SAÚDE
INTRODUÇÃO

Atualmente, tem‐se falado muito na adoção de hábitos saudáveis para uma vida mais
longa e feliz. Há quem defenda uma possível relação entre as escolhas de consumo alimentar e a
perspectiva de melhoria da condição nutricional individual relativa ao peso corporal. Uma das
opções de consumo alimentar realizada pela população leiga, de modo geral, é guiada pela
influência do nível de renda, ou seja, grande parte da população não tem acesso aos alimentos
mais saudáveis por estarem fora do seu orçamento e o governo ainda não oferece alternativas
nesse sentido. Além disso, a urbanização local, o acesso à variabilidade de alimentos, as
características individualizadas de nível educacional, faixa etária e cultura alimentar familiar
também são fatores que influenciam a escolha alimentar.
A abordagem científica relacionada ao consumo de alimentos confirma o senso comum
ao demonstrar existir uma correlação entre as condições de vida e as opções pessoais de
adoção de estilos de vida, além da influência de fatores sensoriais, socioeconômicos e de
disponibilidade dos alimentos, o que, no entanto, não assegura que as escolhas
alimentares sejam necessariamente saudáveis (LANDSTROM e HURSTI, 2009).

Segundo Baldini (2008), os hábitos alimentares saudáveis fazem parte de estratégias para
promoção da saúde, que é responsabilidade do governo, um aspecto sustentado por estudos
epidemiológicos que, durante pelo menos duas décadas, relacionaram dietas ricas em frutas,
vegetais e cereais à menor incidência de doenças crônicas não transmissíveis e à melhor
qualidade de vida.
Dados recentes indicam que, no Brasil, há baixo consumo de frutas, legumes e verduras
na maioria das faixas etárias da população, relacionado à maior morbidade, em especial
de doenças crônicas não transmissíveis e excesso de peso corporal (WHO,2003). Aliado a
esse fator, há o declínio progressivo da atividade física diária, cuja associação com dietas
inadequadas pode determinar alterações indesejáveis na composição corporal
(BRASIL,2009).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), obesidade é o acúmulo anormal
ou excessivo de gordura. A obesidade, geralmente, é estimada pelo índice de massa corporal
(IMC), cuja a fórmula para este calculo é dado por , onde o P significa o peso do paciente, (em
quilogramas), e h, corresponde a altura (em metros). Evidências sugerem que o IMC está
positivamente relacionado à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis.
Segundo a OMS, em 2001 aproximadamente 60% das mortes no mundo e 46% da carga
global de doença foram decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis, e, em 2020, a carga
global por doenças crônicas não transmissíveis deverá ser de 57%.
Além do IMC, é importante considerar a distribuição da gordura corporal. O acúmulo
excessivo de gordura na região abdominal está relacionado à deposição de tecido
adiposo nas vísceras, sendo que a obesidade visceral está mais fortemente ligada a
fatores de risco cardiovasculares – hiperglicemia; elevação do nível sérico de
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triglicerídeos; apolipoproteína B, lipoproteína de baixa densidade (LDL); e diminuição na
lipoproteína de alta densidade (HDL) (BOSELLO,2000).

É importante destacar, que a hipertensão arterial sistêmica, apresenta ‐ se como um fator
de risco independente, com incremento linear para a doença cardiovascular, originando custos
médico e sócio ‐ econômico elevado, decorrente principalmente das suas próprias complicações.
Ademais, segundo dados da literatura, a hipertensão arterial explicaria 40% das mortes por
acidente vascular cerebral (AVC) e 25% por doença arterial coronariana (V Diretriz Brasileira de
Hipertensão, 2006).
Diante desse contexto, resolveu‐se criar na Escola Estadual de Ensino Profissional
Governador Waldemar Alcântara (GWA) o Projeto Clube da Saúde, que busca promover a saúde
de todos os funcionários da instituição, com incentivo a hábitos alimentares saudáveis, práticas
de atividades físicas, verificação contínua de medidas antropométricas, cálculos de IMC da
circunferência abdominal e pressão arterial. Esse projeto além de proporcionar ao público alvo
um melhor conhecimento a cerca dos assuntos abordados, faz com que os alunos do curso
técnico em enfermagem coloquem em prática a teoria aprendida em sala, contribuindo assim
para o seu futuro profissional.
O projeto clube da saúde foi idealizado no início do ano de 2013, após verificarmos na
referida escola um grande número de funcionários com hábitos alimentares nocivos, aversão à
atividade física e peso acima do normal. Em virtude desse quadro, associamos o conhecimento
prévio dos alunos do 2º ano do Curso Técnico em Enfermagem, aos adquiridos nas aulas de
educação física, e por uma iniciativa dos professores das duas disciplinas pensou – se em um
projeto onde fosse possível verificar o consumo alimentar, a existência ou não da prática de
atividade física por parte dos funcionários e IMC, a circunferência abdominal e a pressão arterial.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram escolhidos os alunos participantes do projeto, onde se optou por todos os
educandos do 2º ano do Curso Técnico de Enfermagem, por terem um nível mais elevado de
conhecimentos adquiridos devido a disciplina técnica, e já possuírem o conhecimento de verificar
as medidas antropométricas e pressão arterial.
O referido trabalho foi realizado entre o período de agosto a outubro do ano de 2013, no
horário escolar dos mesmos alunos tendo como sujeitos da pesquisas todos os funcionários da
escola GWA, localizada no município de Ubajara – Ceará, o que totalizou um número de 45
trabalhadores, sendo 20 homens e 25 mulheres, que aceitaram participar do projeto por livre
escolha e que no primeiro dia de atendimento ao projeto fizeram a leitura do termo de
consentimento livre e esclarecido.
De inicio do projeto, foram sorteados duplas de alunos para ficarem responsáveis pelo
acompanhamento de três funcionários da escola. A essa dupla de alunos passou – se a chamar de
cuidadores, incentivando a premissa da enfermagem que é o cuidar, e aos participantes deu‐se o
nome de clientes, termo também muito utilizado hoje na área de saúde. No grupo dos clientes
incluiu – se todos os funcionários da escola, entre eles, diretor, coordenadores, professores,
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porteiros, cozinheiros e auxiliares de serviços gerais. Ressaltando que estes também passaram
por um sorteio para definir quem seria cuidado por quem.
Após isso, os alunos participantes da pesquisa, juntamente com os dois professores
idealizadores do projeto, uma enfermeira e um educador físico, realizaram uma palestra para
todos os funcionários da escola expondo a importância do trabalho, com enfoque em todos os
assuntos abordados pela mesma e explicando o fato do estudo não acarretar mal algum.
Em seguida, foram agendados encontros com os interessados, em horários pertinentes
aos sujeitos da pesquisa e aos pesquisadores. Durante os encontros, os estudantes com a ajuda e
supervisão dos professores orientadores, coletaram as medidas antropométricas como peso,
altura e circunferência abdominal, calculavam o IMC e interrogavam os clientes sobre seus
hábitos alimentares e atividades físicas.
O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado de acordo com os critérios propostos pela
OMS, 2005, elaborados para indivíduos adultos de ambos os sexos. Esse critério classifica‐se de
acordo com a tabela abaixo:
Tabela 01: Classificação do Índice de Massa Corporal
Classificação

IMC (kg/m²)

Baixo peso

< 18,5

Peso normal

18,5 – 24,9

Sobrepeso

25 – 29,9

Obesidade grau I

30 – 34,9

Obesidade grau II

35 – 39,9

Obesidade grau III

> 40

Fonte: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (2004)
A circunferência da cintura (CC) foi medida com uma fita métrica não flexível diretamente
sobre a pele na região mais estreita entre o tórax e o quadril, sendo a leitura feita no momento
da expiração. Essa medida foi utilizada com o objetivo de identificar o padrão de distribuição da
massa adiposa, pois é considerado o melhor indicador para a avaliação do risco de doenças
cardiovasculares e metabólicas em estudos epidemiológicos (LEAN, 1996).
Utilizaram‐se os pontos de corte definidos por Lean e cols (LEAN, 1996) e atualmente
recomendados pela OMS (WHO, 1998), considerando – se adequada ou normal CC < 80 cm para
mulheres e < 94 cm para homens, e como pontos de corte descritos em níveis de ação, tanto no
uso clínico como em programas de promoção de saúde, aqueles a seguir apresentados: nível 1 de
ação ou risco aumentado para morbidades associadas à obesidade (CC entre 80 e 88 cm para
mulheres e entre 94 e 102 cm para homens), em que o indivíduo deve ser aconselhado a parar de
ganhar peso e adotar um estilo de vida saudável; e nível 2 ou risco muito aumentado (> 88 em
mulheres e > 102 em homens), em que o indivíduo deve procurar ajuda de profissional de saúde
para perda de peso e pesquisa de outros fatores de risco.
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A pressão arterial foi obtida com aparelho aneróide da marca Premium, segundo
procedimentos específicos. Utilizou‐se como parâmetros, os números recomendados pela
Organização Mundial de Saúde, como podemos ver na tabela abaixo:
Tabela 02: Classificação da Pressão Arterial
Classificação

Pressão Sistólica (mmHg)

Pressão Diastólica (mmHg)

Ótima

< 120

< 80

Normal

< 130

< 85

Limítrofe

130 – 139

85 – 89

Estágio I (leve)

140 – 159

90 – 99

Estágio II (moderada)

160 – 179

100 – 109

Estágio III (grave)

> 180

> 110

Sistólica Isolada

> 140

< 90

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2002, pág. 05)
Quanto ao Nível de Atividade Física (NAF) utilizou – se o International Physical Activity
Questionaire (IPAQ), versão curta e semana normal, desenvolvido pela OMS, validado, avaliado e
utilizado no Brasil e em outros países (CRAIG, 2003), contendo perguntas em relação à frequência
e à duração da realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e de caminhada, tendo
como referência a última semana.
Os dados permitem classificar os sujeitos quanto ao nível de atividade física nas seguintes
categorias: Sedentário: aquele indivíduo que não realizou atividade física durante pelo menos dez
minutos contínuos ao longo da semana. Insuficientemente ativo: aquele indivíduo que realiza
atividade física com duração mínima de dez minutos por semana, porém insuficiente para ser
classificado como ativo. Ativo: aquele que cumpre as recomendações de atividades vigorosas
(maior ou igual a três dias por semana e maior ou igual a 20 minutos por sessão) e/ou atividade
moderada ou caminhada (maior ou igual a cinco dias por semana e pelo menos 30 minutos por
sessão) e/ou qualquer atividade somada maior ou igual a cinco dias por semana e pelo menos
150 minutos por semana. Muito ativo: aquele indivíduo que cumpre as recomendações de
atividades vigorosas (maior ou igual a cinco dias por semana e 30 minutos por sessão) ou
atividades vigorosas (pelo menos três dias por semana e com 20 minutos por sessão acrescidos
de atividade moderada ou caminhada em pelo menos cinco dias por semana e 30 minutos por
sessão).
A verificação dos hábitos alimentares foi feita através do teste existente no guia alimentar
de bolso, 2005, criado pelo Ministério da Saúde para avaliar a qualidade do consumo alimentar.
Assim, cada funcionário respondeu a um questionário e os dados foram somados e avaliados
pelos professores orientadores do projeto, classificando‐os em três grupos: Alimentação não
saudável (até 28 pontos), alimentação parcialmente saudável (29 a 42 pontos), e alimentação
saudável (43 pontos ou mais).
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Vale salientar, que os dados foram coletados após 08 encontros entre pesquisadores e
sujeitos da pesquisa. Após isso fez – se uma média de todos os dados coletados, para assim
termos um levantamento a cerca dos dados obtidos sobre circunferência da cintura, IMC,
pressão arterial e questionário sobre atividade física e alimentação.
No final de toda a coleta de dados, reuniu – se todos os funcionários para mostrar os
resultados obtidos, e realizou‐se com a ajuda do educador físico participante do projeto, da
enfermeira e uma nutricionista convidada, uma palestra sobre alimentação saudável, atividade
física e a devida importância desses dois itens para uma boa qualidade de vida e prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis e doenças cardiovasculares.
Todos os dados foram registrados em uma espécie de prontuário, criado pelos
professores orientadores do projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após os alunos realizarem todas as entrevistas e encontros com seus sujeitos do estudo,
somaram todos os resultados referentes à circunferência abdominal, IMC e pressão arterial e
calcularam uma média dos mesmos. Em relação ao consumo alimentar e a freqüência de
atividades físicas pediu – se para os entrevistados lembrarem do consumo alimentar médio e das
atividades físicas realizadas na última semana e registrarem no questionário direcionado a eles.
O acúmulo de gordura na região abdominal tem mostrado como fator de risco
independente para aumento de doenças e agravos não transmissíveis à saúde (IRVING, 2008). No
nosso estudo, percebemos que 20% dos participantes apresentaram um risco muito elevado de
desenvolver doenças cardiovasculares, 31,1% apresentaram um risco elevado, e a maioria não
apresentaram esse risco (48,9%), como podemos ver na tabela abaixo:
Tabela 03: Resultado da Medida da Circunferência Abdominal dos Entrevistados
Perfil

Homens

Mulheres

Muito Elevado

1

8

Elevado

6

8

Normal

13

9

Total

20

25

Entre os fatores de risco para doenças cardiovasculares, a obesidade merece destaque
especial, pois o excesso de massa corporal é um fator predisponente para a hipertensão,
podendo ser responsável por 20% a 30% dos casos; e 75% dos homens e 65% das mulheres
apresentam hipertensão diretamente atribuível a sobrepeso e obesidade (WHO, 1998).
De acordo com Monteiro, no Brasil tem sido observado um aumento na prevalência de
obesidade. Além disso, o Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF) de 1974 – 1975, a
prevalência de obesidade nos homens foi de 2,8% e nas mulheres de 7,8%, enquanto a Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF) de 2008 – 2009 mostrou que eram obesos 12,4% e 16,9%,
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respectivamente (IBGE, 2010). Portanto, observa‐se aumento de 4,4 e 2,2 vezes na prevalência
de obesidade em homens e mulheres em um período de 35 anos.
O nosso estudo na escola, baseado no IMC, trouxe os seguintes resultados:
Tabela 04: Resultados dos dados dos entrevistados com relação ao IMC
Perfil

Quantitativo

%

Peso normal

26

57,8

Sobrepeso

14

31,1

Obesidade grau I

4

8,9

Obesidade grau II

0

0

Obesidade grau III

1

2,2

Total

45

100

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o principal fator de risco para doenças
cardiovasculares (Chobaniaat all, 2003). Estima‐se que 54% dos casos de acidente vascular
cerebral e 47% dos infartos agudos do miocárdio estejam relacionados a elevados níveis
pressóricos (LAWES, 2008). Por ser assintomática inicialmente, muitas pessoas descobrem que
são portadores apenas quando acontece algum evento grave como Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). Felizmente de acordo com o nosso estudo, apenas
2,2% dos clientes apresentaram hipertensão leve, 6,6% estão no limite e todos os outros
apresentam pressão arterial ótima (48,8%) e normal (42,2%). Podemos ver esses dados na tabela
abaixo:
Tabela 05: Verificação da Pressão Arterial dos entrevistados
Classificação

Quantidade

%

Ótima

22

48,9

Normal

19

42,2

Limítrofe

3

6,7

Hipertensão
leve

1

2,2

Total

45

100

Assim, o risco do aparecimento de complicações referente a esta patologia na instituição
em que foi realizada a pesquisa é mínimo.
A questão nutricional ocupa hoje um lugar de destaque no contexto mundial. Pode – se
perceber uma grande preocupação com a nutrição adequada e com as conseqüências de
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uma alimentação incorreta. A alimentação é uma necessidade básica do ser humano e o
ato de se alimentar, embora possa parecer simples, envolve uma multiplicidade de
aspectos que influenciam a qualidade de vida do indivíduo (ZANCUL, 2004).

As dificuldades para motivar os indivíduos a alterar o seu consumo alimentar têm sido
muito estudadas, devendo – se considerar a complexa gama de fatores ambientais, nutricionais,
psicológicos, sociais e culturais envolvidos nesse comportamento. Uma das maiores barreiras
para a prática de mudanças na dieta é a crença de que não há necessidade de alteração dos
hábitos alimentares, decorrente, na maioria das vezes, de uma inadequada interpretação do
próprio consumo de alimentos. Em diversos países, observa‐se alta prevalência de indivíduos que
acreditam não ser necessário alterar sua dieta, por já possuírem uma alimentação saudável
(TORAL et. al., 2006).
Em se tratando dos hábitos alimentares da população estudada, os resultados
evidenciaram que 54,4% realizavam até três refeições ao dia, enquanto que 45,6% realizavam de
quatro a seis refeições ao dia. Muitos estudos mostram que uma alimentação fracionada ao
longo do dia auxilia na redução da fome e evita a compensação nas refeições seguintes,
apontando para uma relação inversa entre o peso corporal e adiposidade e a freqüência das
refeições (DURAN et. al., 2004). Através da análise da qualidade e da quantidade de alimentação
ingerida pelos participantes, obteve‐se os resultados abaixo:
Tabela 06: Análise da Alimentação dos entrevistados na pesquisa
Resultados

Quantidade

Não saudável (até 28 pontos)

2

Parcialmente saudável (29 a 42 pontos)

31

Saudável (43 pontos ou mais)

7

Não participaram

5

Total

45

Vimos assim, que os funcionários da escola precisam estar mais atentos com a
alimentação, já que apenas 15,5% se enquadram no perfil de alimentação saudável, 68,8%
alimentação parcialmente saudável e uma pequena parte, 4,4% necessitam rever sua
alimentação, pois classificou‐se como não saudável.
A atividade física, por outro lado, diminui o risco de obesidade, atuando na regulação do
balanço energético e preservando ou mantendo a massa magra em detrimento da massa de
gordura (RIPPE e HESS, 1998). De acordo com nosso estudo, percebemos que a grande maioria
dos participantes não se encontra realizando a quantidade de atividades físicas necessárias como
podemos ver abaixo:
Tabela 07: Respostas dos entrevistados quanto ao item de exercícios físicos
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Perfil

Quantidade

%

Muito ativo

4

8,9

Ativos

16

35,6

Irregularmente ativo

18

40

Sedentários

7

15,5

Total

45

100

CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado, pode – se concluir que os funcionários da instituição
estudada de maneira geral, precisam melhorar seus hábitos alimentares e praticar mais
atividades físicas. Viu – se a necessidade de que hajam mais ações de promoção de alimentação
saudável, como o incentivo ao consumo de frutas e hortaliças, além da prática de atividade física
regular por meio de intervenções no espaço escolar para facilitar esta prática, entre outras, a fim
de conter o surgimento da obesidade que tem impacto forte nas doenças crônicas não
transmissíveis, na expectativa de vida da população e nos custos dos serviços de saúde.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise da peça
teatral ‘Vereda da salvação’ com autoria do dramaturgo
brasileiro Jorge Andrade. A análise de um texto teatral
também pode ser desenvolvida no ensino do teatro,
linguagem artística que integra o ensino da Arte na
Educação Básica. Para a sua aplicabilidade na sala de
aula busquei os fundamentos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – Arte direcionados ao Ensino
Fundamental e Ensino Médio, como também, nos
Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais,
visto que, a obra aborda questões sociais, temas a
serem trabalhados como transversalidade na educação.
Foi realizada a metodologia de pesquisa bibliográfica
sobre a Reforma Agrária, o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia e a biografia do dramaturgo para

compreender o contexto histórico. O roteiro
estabelecido para a análise da peça tem como referência
a proposta de Samira Youssef Campedelli que pode ser
conferido a partir do subtítulo ‘Discussão e Resultados’
composto pelos seguintes tópicos: o autor, resumo da
peça, contexto histórico, começo e epílogo da peça,
andamento da ação e ritmo da peça, análise do tempo e
análise do espaço. Nas considerações finais deste
trabalho considerei a ‘Ética’ e a ´Pluralidade Cultural’,
temas que compõem os Temas Transversais. Dessa
forma, pretendo contribuir com algumas reflexões sobre
o ensino do teatro, trabalhar os Temas Transversais a
partir da literatura dramática e conhecer a obra de um
dramaturgo brasileiro como um produto históricocultural.

PALAVRAS-CHAVE: dramaturgia, Educação Básica, ensino de teatro, temas transversais

CROSS-CUTTING THEMES ON THEATRE TEACHING FROM THE DRAMATIC LITERATURE IN
‘VEREDA DA SALVAÇÃO’ BY JORGE ANDRADE
ABSTRACT
This paper presents an analysis of the play
'Vereda da Salvação' by Brazilian playwright Jorge
Andrade. The analysis of a theatrical text may also be
developed on teaching theater, artistic language that
integrates the teaching of Arts in Elementary Education.
For the applicability in this work in the classroom I have
searched the grounds on the ‘National Curriculum
Parameters of the Brazilian Elementary Education’ particularly of Art Teaching on primary and secondary
education, as well as, the National Curricular Parameters
– cross-cutting themes, since the work addresses social
issues which may be worked out as mainstreaming on
education. The methodology of literature was carried
out on Agrarian Reform (INCRA), the Landless
Movement, the Seventh-day Adventist Church and the

biography concerned to the playwright to understand
the historical context. The way adopted to analysis has
as reference the proposal for Samira Youssef Campedelli
that can be checked from the caption 'Discussion and
Results' includes the following topics: the author,
summary of the play, historical context, beginning and
epilogue of the play, progress of the action and pace of
the play, the analysis time and space. In the concluding
remarks of this work I have considered the 'Ethics' and
'Cultural Pluralism', whose themes make up the Crosscutting themes. Thus, I intend to contribute some
thoughts on the teaching of theater, working from the
Cross-cutting themes from the dramatic literature and
know the work of a Brazilian playwright as a historical
and cultural product.

PALAVRAS-CHAVE: cross-cutting themes, dramaturgy, Elementary Education, teaching teather
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OS TEMAS TRANSVERSAIS NO ENSINO DO TEATRO A PARTIR DA LITERATURA DRAMÁTICA
‘VEREDA DA SALVAÇÃO’ DE JORGE ANDRADE

INTRODUÇÃO
Por meio do componente curricular Arte na Educação Básica pode-se desenvolver o
ensino das artes visuais, música, dança e teatro. Nessas atividades, as aulas teóricas e práticas
podem ser desenvolvidas juntas ou independentes. Muitas vezes, as aulas práticas no ensino do
teatro podem ser interpretadas pelos alunos como momentos de entretenimento se forem
desenvolvidas, apenas, a montagem de peças teatrais e se não forem observados e aplicados os
fundamentos teóricos para o ensino do teatro. É necessário também que as aulas desse
componente curricular não sejam direcionadas como complemento para as outras disciplinas,
mesmo que algum docente argumente que estaria desenvolvendo a interdisciplinaridade.
Ao verificar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Arte (BRASIL, 1997b, 1998,
1999), o professor pode encontrar os objetivos a serem alcançados com o ensino do teatro.
Dentre eles, destaca-se a possibilidade em “conhecer a documentação existente nos acervos e
arquivos públicos sobre o teatro, sua história e seus profissionais”. Os PCN – Arte também
estabelecem quanto aos conteúdos que o professor possa desenvolver a “compreensão e
pesquisa dos diferentes momentos da história do teatro, dos autores de teatro (dramaturgos),
dos estilos, dos encenadores, cenógrafos.” (BRASIL, 1998, p.90-93).
Com esse trabalho pretendo mostrar algumas reflexões para o ensino do teatro,
desenvolver a abordagem de alguns temas transversais por meio da dramaturgia, conhecer a
obra do dramaturgo Jorge Andrade, analisar a peça teatral ‘Vereda da salvação’ e contribuir com
o processo de leitura e interpretação de uma obra dramática brasileira.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a elaboração desse trabalho e reflexões utilizei de uma pesquisa bibliográfica tanto
no que se refere à história do teatro no Brasil quanto à literatura dramática. Por meio dos PCN –
Arte (BRASIL, 1997b, 1998, 1999) e PCN – Temas Transversais (BRASIL, 1997a) refleti sobre os
objetivos e conteúdos que podem ser desenvolvidos no ensino do teatro. Outras pesquisas
realizadas referem-se ao contexto histórico quanto à Reforma Agrária, ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), à Igreja Adventista do Sétimo Dia e à biografia do
dramaturgo. Da compreensão do contexto histórico e biografia do autor, iniciei o processo de
leitura da peça teatral ‘Vereda da salvação’. Após a leitura, busquei o roteiro de análise de texto
proposto por Samira Youssef Campedelli (1994), que estabelece um estudo sobre o autor, o
resumo da peça, o contexto histórico vivido pelo autor como o contexto histórico da temática da
peça, qual o destaque para o começo e epílogo da obra, o andamento e ritmo da ação, a análise
do tempo e do espaço. Também enfatizei nessa análise o conflito dramático entre as
personagens, a Reforma Agrária, o Movimento dos Sem Terra e a Igreja Adventista do Sétimo
Dia, principais questões que intensificam o conflito da tragédia. Depois desse processo, discuti e
questionei as ações que acontecem na obra para fazer uma leitura das ações vividas pelos
personagens e chegar a uma consideração ao final do trabalho.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 O autor
O dramaturgo Aluízio Jorge Andrade Franco nasceu no dia 21 de maio de 1922, em
Barretos, Estado de São Paulo. Era filho de fazendeiros e as crianças de sua família eram
educadas a agirem por conta própria pela posse futura da terra. Jorge Andrade não se
interessava por isso e dedicava-se à leitura de livros. Ele era o filho mais velho e essas atitudes o
afastavam do pai. A crise econômica de 1929 também atingiu o desenvolvimento da fazenda dos
seus pais e a vida se tornou monótona. Aos 21 anos partiu para São Paulo para estudar Direito e
percebeu de início que não era a sua vocação. Depois, ele voltou à fazenda e permaneceu nela
até o ano de 1951. Nesse ano, Jorge Andrade iniciou sua carreira teatral após assistir à peça ‘O
anjo de pedra’ do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams representada pelo Teatro
Brasileiro de Comédia (TBC). Ele seguiu os conselhos de Cacilda Becker, que era uma das atrizes
da peça, matriculou-se na Escola de Arte Dramática (EAD) em São Paulo e posteriormente, além
da peça teatral ‘Vereda da salvação’ também escreveu ‘O telescópio’, ‘A moratória’, ‘Pedreira das
almas’, ‘Os ossos do Barão’, ‘Senhora na boca do lixo’ e ‘Rasto atrás’ (ANDRADE, 1986).
 Resumo da peça
Na peça teatral ‘Vereda da Salvação’, as personagens Manoel e Artuliana conversam
sobre o casamento deles no acampamento improvisado onde vivem também os outros
agregados. Onofre chega ao local fazendo pregações de que traz a palavra da salvação e é
preciso que todos se humilhem, confessem os pecados e perdoem uns aos outros. Eles
discutem sobre a filha de Manoel que ainda não se converteu à denominação religiosa
que os outros agregados do acampamento são adeptos, ou seja, à Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Durvalina percebe que a filha Artuliana espera um filho de Manoel mesmo
sem estarem casados oficialmente. Ana, filha de Manoel, prefere conviver com os
católicos a juntar-se aos adventistas. O seu irmão Geraldo, também filho de Manoel,
entra em conflitos com o pai e enfatiza a não autoridade do pai com a filha. Ana é contra
um jejum de três dias, pois com o jejum os alimentos apodrecem. Outra personagem por
nome de Joaquim, líder do acampamento e fanático religioso, não permite que Da Luz
amamente a sua criança naqueles dias em que é necessário o jejum. Há outros conflitos
entre os desabrigados, pois uns alegam que as crianças trazem o pecado enquanto que
outros não aceitam essa posição. Os personagens também discutem sobre a posse de
terra. Durvalina conta a todos que Artuliana está grávida de Manoel e indica que o filho
deve ser retirado do ventre de sua filha, visto que, é ela quem traz o pecado para o local.
Vários agregados se juntam, prendem e agridem Artuliana levando-a ao matagal e desses
atos de violência ela perde o filho. Joaquim faz as suas pregações alegando que está
naquele local para guiar o rebanho, que está protegido pelo Senhor e que Jesus Cristo
matará com o sopro de sua boca o demônio que existe no meio deles. As meninas Eva e
Jovina têm fome, querem beber água e comer rapadura, atos condenáveis naquele
período que estão atravessando. Joaquim não quer casar nem viver ao lado de uma
mulher. Ele se compara ao próprio Cristo. Os agregados vêem as duas meninas com
baldes de água e acreditam que elas estão desobedecendo e, portanto, estão possuídas
pelo demônio. As meninas são mortas pelos agregados. Diante desses conflitos, violência,
mortes e fanatismo religioso, os desabrigados não aceitam mais os seus próprios nomes e
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acreditam que não pertencem mais àquele mundo. Então, adotam os nomes bíblicos e
assumem a identidade de Jeremias, Gabriel, Marta, Marcos, Raquel, Simão, Sara, Tiago,
Judite, João Batista, Paulo, Rute, Saul, Miriam, Samuel, Azael, Éster e Oséas. Todos se
juntam numa irmandade só. Artuliana é acusada e comparada à Madalena. A polícia é
acionada por ordem do dono da fazenda e rapidamente chega ao local. Os agregados não
temem as balas das armas dos policiais. Manoel não quer fugir do local e decide ficar para
lutar pela terra. Todos estão no meio do terreiro junto ao poço e Artuliana vai embora
sozinha. Surgem vários tiros pelos policias e a morte de todos no local.
 Contexto histórico
Após 1889 o Brasil passou por transformações sociais e econômicas que só seriam
sentidas a longo prazo por causa da expansão europeia e a imigração para o Brasil. Conforme
Cláudio Vicentino (1997), nesse contexto se desenvolveu a burguesia industrial, o operariado e a
classe média. Os donos das fábricas também eram os donos dos cafezais e os operários eram
submetidos a uma intensa exploração de mão de obra, várias horas trabalhando, péssimas
condições no local de trabalho e salário humilhantes. Jorge Andrade nasceu no ano em que
aconteceu a Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, e em 1929,
com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, deu-se início a uma grande depressão com a
expansão do desemprego. Nas eleições de 1930 constava como manifesto de Luis Carlos Prestes
a reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras, a anulação da dívida externa e um
governo mais popular e democrático.
Para os ministros militares, o governo de João Goulart (1961-1964) seria um governo
inconveniente por motivos de segurança nacional. Ele era considerado como um agitador e
comprometido com interesses comunistas. No Nordeste, Francisco Julião liderava as Ligas
Camponesas e organizava os trabalhadores rurais enfatizando propostas de reforma agrária que
era defendida pelo presidente João Goulart. Nesse contexto que evidencia a reforma agrária
explodem os conflitos da peça teatral ‘Vereda da salvação’ de Jorge Andrade. Esse texto foi
escrito a partir de dados verídicos ocorridos em Catulé, na fazenda São João da Mata,
pertencente ao município de Malacacheta no Estado de Minas Gerais por volta de 19551. Os
meeiros que eram membros da Igreja Adventista da Promessa, exaltados fortemente pela paixão
religiosa da Semana Santa, mataram quatro crianças que eles acreditavam estarem possuídas
pelo demônio revivendo à maneira deles a paixão bíblica. Os policiais foram chamados pelo
fazendeiro e com as suas armas liquidaram esse ato de loucura.
As personagens da peça estão desabrigadas e vivem de forma improvisada num
acampamento nas terras de uma fazenda. Essa luta pela conquista de terra no Brasil surgiu bem
antes do MST, bastando para isso verificar os acontecimentos em Canudos e Contestado ao final
do século XIX, em que os trabalhadores rurais se organizaram à procura de terra e que
proporcionasse melhores condições de trabalho e de vida. A história do MST começou no final da
década de 1970 com agricultores sem terra no Estado do Rio Grande do Sul. Depois, se
disseminou pelos Estados de Mato Grosso e São Paulo organizando acampamentos, ocupação de
fazendas, destruição de plantações de transgênicos, marchas, greves de fome e outras ações.
Ao longo dos anos, o MST não buscou apenas a conquista de terras, mas assistência
técnica, moradia, escolas, atendimento à saúde e outras necessidades a serem supridas e que
toda família tem direito. Diante dessas dificuldades enfrentadas pelas famílias do MST, a obra de
Jorge Andrade tem dentre as suas personagens que vivem essa angústia outro fator de forte
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carga dramática, o fanatismo religioso. As famílias esmagadas pela fome e a falta de perspectivas
são influenciadas pela visão de um líder e de outros agregados que estabeleceram algumas
regras de convivência no período da Semana Santa. A leitura ou representação dessa peça tem
muitos motivos para mexer com os nervos do leitor ou espectador diante de problemas que
envolvem a posse de terra, infanticídio e exorcismo, violência à mulher e um debate entre o
catolicismo e adventismo.
O ‘Adventista do Sétimo Dia’ estabelece o descanso no dia de sábado e a esperança para
viver numa comunidade. Os membros mais antigos nessa crença foram instruídos que o
adventista deve seguir a Jesus em todo o caminho, rejeitando o álcool, as drogas, as joias e a
compra de alimento nos dias da Semana Santa. Outras rejeições também devem ser
consideradas e praticadas como evitar a ida ao cinema, casar-se mais de uma vez, divorciar-se,
sexo fora do casamento, participação em jogos competitivos e o desvio do dízimo para outras
ações. A primeira igreja adventista do sétimo dia teve sua organização numa pequena
comunidade no Estado de Santa Catarina conhecida como Gaspar Alto, instalada em colônias
germânicas com mais de um milhão de membros, levando o Brasil a se destacar como um dos
países com maior número de adventistas no mundo.
Muitas pessoas possuem preferências por algum time de futebol, estilo de música,
opinião política e crença. Ao se tratar de liderança religiosa, alguns se tornam fanáticos e o
fanatismo é causado por fatores como a temática em si (temas apaixonantes que impressionam
as pessoas), a sociedade (que valoriza determinados princípios e incentiva as pessoas a seguirem
uma tendência), sugestionabilidade pessoal (pessoas que são fáceis de serem conquistadas por
uma ideia fixa), estímulos ambientais (o ambiente em que se vive contribui através de palavras
de ordem, roupas, símbolos) e frequência de exposição (reuniões, cultos, palestras que as
pessoas estão expostas). O fanatismo pode ser iniciado pela arrogância de uma pessoa que se
considera absolutamente correta, por pessoas que não tem a necessidade de ouvir o que pode
ser dito pelos outros e quando uma pessoa interpreta os outros baseada em seus interesses e
seus preconceitos.
 Começo e epílogo da peça
A peça inicia com o diálogo das personagens Artuliana e Manoel sobre o casamento. Esse
casal já praticou o ato sexual na semana de penitência e ela está grávida. O líder religioso,
Joaquim, exige que os agregados do local fiquem três dias sem comer e sem beber para somente
depois irem ao Tabocal. Além disso, também exige que as crianças Eva e Jovina fiquem sem
alimentação e proíbe que Da Luz amamente o seu filho. Todos devem se purificar nesse período.
Não devem trabalhar, devem se abster do ato sexual, praticar o jejum, confessar os pecados,
perdoar e pagar as dívidas.
A peça termina quando Ana entra no terreiro comunicando que os policiais estão
chegando. Ela comunica que Da Luz fugiu com o esposo e o filho morreu. Joaquim não permitia
que a criança fosse amamentada nesse período de purificação dos pecados. Os policiais chegam
para colocar ordem no lugar, pois o fazendeiro ficou sabendo da morte das crianças. Os policiais
atiram no acampamento e a peça termina com a morte de todos no local.
 Andamento da ação e ritmo da peça
A peça tem um ritmo crescente. É como se começasse e terminasse numa escala do
número zero ao número cem. Mesmo através da leitura dos diálogos não percebo momentos em
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que a peça seja linear ou oscilando entre altos e baixos. Em ‘Vereda da salvação’ os conflitos são
intensos e geram outras consequências ainda mais graves.
Os conflitos se iniciam com o problema do casamento na Semana Santa, e depois, pela
confissão dos pecados, a proibição às crianças quando desejam saciar a fome, a gravidez
concebida fora do casamento, a briga entre pais e filhos, o embate entre as religiões, a proibição
da amamentação à criança, a determinação para a prática do aborto, a prisão do líder do MST no
acampamento, a violência à mulher grávida que perde o seu filho por causa da agressão física, o
fanatismo religioso, o infanticídio, pois as crianças não cumpriram as ordens do líder fanático
religioso e a violência com as armas de fogo dos policiais.
O ritmo é acelerado pelos diálogos entre as personagens, pelas situações em que elas se
encontram, pela sucessão de cenas e, às vezes, pelas cenas simultâneas. Em diversos momentos
as cenas se desenvolvem ao mesmo tempo em que outras personagens aparecem como
figurantes e preparam a cena posterior. As palavras do texto são carregadas de muita tensão e de
algumas metáforas. Mesmo quando percebo através da leitura pausas longas/pausas
psicológicas, a tensão, o conflito interno é tão intenso que pode levar o leitor/espectador a
refletir, questionar, revoltar-se e ao mesmo tempo não imaginar o que acontecerá mais adiante.
O leitor/espectador é levado a ficar na expectativa do que ainda falta acontecer.
 Análise do tempo
Para a análise do tempo é necessário verificar quando se passa a história e se o tempo da
peça é cronológico ou psicológico. “O tempo cronológico é marcado pelo ritmo do relógio, é o
tempo objetivo, matemático que se mede pela sucessão das horas, dos dias, dos meses...”
(CAMPEDELLI, 2000, p.29). A época em que a peça transcorre é indicada pelo autor como época
atual. Mesmo observando que a peça foi escrita no ano de 1957, ainda se pode concordar com
sua atualidade por causa dos fatos abordados ainda presentes no momento atual como,
fanatismo religioso, luta pela posse de terra, infanticídio e violência à mulher.
Os agregados trabalham na terra no tempo de verão. A peça inicia numa tarde de sol, a
tarde finda e a noite chega. As cenas se sucedem e toda ação se desenvolve num período que vai
desde o pôr do sol até a sua aparição no dia seguinte, quando os policias chegam e disparam os
tiros. Com esse período de desenvolvimento da peça num intervalo de doze horas, percebo
alguns elementos que aproximam à estrutura de ‘Vereda da salvação’ da estrutura de uma
tragédia grega ao serem identificadas as regras das três unidades, representadas pelas unidades
de lugar, tempo e ação (ARISTÓTELES, 2007). Com isso não estou afirmando que o dramaturgo
Jorge Andrade seguiu fielmente às regras das três unidades, mas estruturou uma obra que se
aproxima das características criadas pelos gregos: o tempo é verão, a peça tem a duração de
aproximadamente doze horas, sem continuidade em dias ou meses depois, não há mudanças de
local, todas as cenas acontecem no lugarejo entre o interior das casas e o terreiro.
Quanto à abordagem sobre o fanatismo religioso existem muita tensão e conflito na
trama que pode estar simbolizada através do escuro, da noite, das trevas, e para transmitir essa
atmosfera carregada de tensões e pecados, as cenas acontecem do final da tarde com o pôr do
sol, durante toda a noite e madrugada, até o nascer do sol no dia seguinte. O final da peça
acontece quando finda a madrugada e desponta os raios solares. Esse é o momento em que os
policiais disparam os tiros. O sol que começa a clarear o dia pode simbolizar o triunfo do líder
religioso e fanático Joaquim, quando ele é atingido pelos tiros dos policiais deixando a vida na
terra e ainda consegue ver o clarão no acampamento. Como ele pregava que chegaria ao paraíso,
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essa luz que ele enxerga poderá ser, sob o seu próprio ponto de vista, o triunfo que ele tanto
esperava e a luz divina.
 Análise do espaço
Por meio das rubricas do autor e dos diálogos das personagens fica bem definido que o
local dos acontecimentos é um local improvisado pelos desabrigados. As cabanas e o material
com que elas são construídas são descritas na peça. Ao centro do acampamento existe um poço
para retirada de água, ao redor dos casebres existem grandes árvores e o que eles veem são
apenas o céu e a entrada para o local. Muitas cenas acontecem no espaço externo, o terreiro, e
outras cenas num espaço interno, o interior dos casebres. Não há mudanças de espaço ou
cenário. Mesmo assim, a trama não é monótona, pois há cenas no espaço interno, externo, na
entrada do lugarejo, personagens que constantemente chegam e saem, outras que passam,
cenas simultâneas, cenas no poço com o diálogo das personagens com tanta intensidade e
conflitos que torna a obra dinâmica.
CONCLUSÃO
Após as etapas de análise dessa peça teatral é possível considerar que ela traz à cena
conflitos que foram gerados a partir de algumas situações como reforma agrária, MST,
adventismo x catolicismo, analfabetismo, fanatismo religioso, exorcismo, infanticídio, aborto e
violência à mulher. Como esse trabalho traz reflexões sobre uma proposta para a abordagem dos
Temas Transversais com o ensino do teatro a partir de uma dramaturgia, verifiquei nos PCN –
Temas Transversais (BRASIL, 1997a) que a educação para a cidadania necessita que questões
sociais também sejam desenvolvidas na Educação Básica para que os alunos possam refletir e
aprender sobre os problemas sociais emergentes que afetam o país.
Para se eleger uma questão social e desenvolvê-la na escola como um tema transversal é
preciso que o problema atenda especificamente a uma ‘urgência social’, ‘abrangência nacional’ e
‘favoreça a compreensão da realidade e a participação social’. Como urgência social o problema
deve trazer uma “questão grave que se apresenta como obstáculo para a concretização da
plenitude da cidadania, afrontando a dignidade das pessoas e deteriorando sua qualidade de
vida”, como abrangência nacional busca-se “contemplar questões que, em maior ou menor
medida e mesmo de formas diversas, [sejam] pertinentes a todo o país” e como compreensão da
realidade e participação social “os alunos possam desenvolver a capacidade de posicionar-se
diante das questões que interferem na vida coletiva, superar a indiferença, intervir de forma
responsável, [...] além de desenvolver um trabalho educativo que possibilite uma participação
social dos alunos.” (BRASIL, 1997a, p.25-26).
A dramaturgia de Jorge Andrade aborda várias questões sociais e que atendem aos
critérios de urgência social, abrangência nacional e favorece a compreensão da realidade e a
participação social. Integram-se também aos PCN – Temas Transversais (BRASIL, 1997a) os temas
como Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e Temas Locais, em
que esse último trata de conhecimentos diretamente vinculados à realidade e “uma vez
reconhecida a urgência social de um problema local, ele poderá receber o mesmo tratamento
dado aos outros Temas Transversais” (BRASIL, 1997a, p.28).
A peça teatral ‘Vereda da salvação’ me fez refletir sobre a conduta humana, tanto em
relação ao acampamento onde as personagens vivem os seus conflitos quanto à postura que o
líder fanático e religioso assume diante do grupo. Um dos temas transversais recebe o título de
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‘Ética’ que diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas e como agir perante os outros.
Uma das preocupações éticas entende que entre os grupos humanos devem existir valores de
igualdade, equidade e refletir sobre as condutas humanas é um dos objetivos maiores da escola
que tem o comprometimento com a formação para a cidadania.
Sob o título de ‘Pluralidade Cultural’ como um dos Temas Transversais é necessário
respeitar os diferentes grupos e culturas que constituem uma nação, visto que, nosso país é
formado pela miscigenação dos imigrantes de diversos países e culturas. As migrações colocam
vários grupos em contato sendo preciso respeitar as diferenças nos planos social e cultural, que
em muitos casos são marcadas pelo preconceito e discriminação. Eis o grande desafio da escola e
do professor ao trabalhar com os Temas Transversais no sentido de superar essa discriminação e
preconceito e enfatizar a riqueza cultural que foi obtida por essa diversidade que compõe o
patrimônio sociocultural brasileiro. A escola, então, passa a ser um local de diálogo, de
aprendizado, de convivência com essa diversidade e respeitando as diversas formas de expressão
cultural.
Sob essas perspectivas da ‘Ética’ e ‘Pluralidade Cultural’, a leitura de uma peça teatral
como ‘Vereda da salvação’ traz situações que podem causar um impacto emocional nos alunos
por conta do roteiro estabelecido pelo autor, pelas situações que aborda, pelos diálogos das
personagens, pelos conflitos existentes, pela intransigência e demais ações bizarras provenientes
das condutas humanas executadas pelas personagens da peça. A dramaturgia de Jorge Andrade
passa a ser o recurso didático para se debater na sala de aula questões sociais que favoreçam a
compreensão da realidade e a participação social dos alunos.
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RESUMO
Esse artigo traz uma micro abordagem a respeito do diagnóstico de observações em sala de aula, etapa do Estágio
Supervisionado do curso de Licenciatura em Computação do IFTO Campus Porto Nacional, realizado no Centro de
Ensino Médio Félix Camoa, município de Porto Nacional‐TO. O objetivo principal desse trabalho é apresentar uma
discussão a respeito da atuação dos professores das diferentes áreas utilizando a informática como estratégia de
ensino. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi a observação de aulas com o uso de computadores
e/ou outros recursos tecnológicos utilizados no laboratório de informática e em sala de aula. Com isso, detectou‐
se que o uso da informática como recurso alternativo pode ser um fator muito importante para a aprendizagem de
forma interdisciplinar. Esse recurso motiva o interesse do aluno na construção do conhecimento, mas para que
isso ocorra, a administração da unidade escolar e os docentes devem tomar uma postura diferente, adotando
políticas pedagógicas e metodologias que fogem do método “tradicional” de ensino, de maneira que essa
tecnologia seja realmente integrada e que os resultados sejam satisfatórios.

PALAVRAS‐CHAVE: Estágio, Supervisionado, Ensino‐aprendizagem, Tecnologia, Observação.

HIGH SCHOOL OF BASIC EDUCATION: A BRIEF DIAGNOSTIC CHALLENGES OF SHOWN
DURING THE SUPERVISED PRACTICE OF DEGREE COURSE IN COMPUTING IFTO CAMPUS
PORTO NACIONAL
ABSTRACT
This paper presents a micro approach concerning the diagnosis acquired through observations in step Supervised's
Degree in Computing IFTO Campus Porto Nacional, held at Center High School Felix Camoa. The methodology was
based on classroom observation with the use of computers and/or other technological resources used in the
computer lab and in the classroom. Thus, we found that the use of information technology as an alternative tool
can be a very important factor for learning across disciplines, encouraging student interest in the construction of
knowledge, but for this to occur, the administration of the school and the teachers should take a different stance,
adopting educational policies and methodologies that are beyond the traditional teaching method, so this
technology is truly integrated and that the results are satisfactory.

KEY‐WORDS: Stage, Supervised, Teaching and Learning, Technology, Observation
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ENSINO MÉDIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM BREVE DIAGNÓSTICO DOS DESAFIOS
EVIDENCIADOS DURANTE A PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE
LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO IFTO CAMPUS PORTO NACIONAL
INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado é de grande relevância para um curso de Licenciatura, porque
é a partir dele que se obtêm experiências para a atuação profissional, através da interação com
situações reais da prática docente. Ao entrar no curso de Licenciatura em Computação é
possível deparar com muitas dúvidas e incertezas a respeito da carreira profissional de
docência. No estágio também é oportunizado ao docente contato direto com o ambiente
escolar em diversas etapas, como por exemplo, através da observação, da regência, da
intervenção com projetos e outras atividades extracurriculares. Na fase de observação é
possível ter um contato direto com o ambiente de aprendizagem, tendo a oportunidade de
comparar a prática observada com parte daquilo que é teoricamente estudado e discutido
durante as disciplinas pedagógicas do curso.
Nesse sentido, o presente artigo tem a finalidade apresentar uma discussão a respeito
da atuação dos professores das diferentes áreas utilizando a informática como estratégia de
ensino. E ainda, traçar uma breve discussão a respeito dos desafios encarados pelos docentes
em sala de aula que utilizam a tecnologia como ferramenta de apoio metodológico. O
instrumento de coleta se deu através das observações de aulas de professores de diferentes
áreas no Centro de Ensino Médio Félix Camoa, município de Porto Nacional, Tocantins.
Diante dessa percepção, inferi hipoteticamente que muitos professores têm resistências
quanto a utilização da informática em sala de aula, talvez por falta de informação ou de
capacitação. E cabe ao professor mediar essa interação entre aluno e computador de modo
construtivo, pois o papel do professor se transpõe de detentor do conhecimento para
mediador.
Na sociedade atual, o avanço da tecnologia se mostra bem significativo nos últimos anos
em diversas áreas do conhecimento e na educação não é diferente, a informática já faz parte
do ambiente escolar trazendo uma proposta de mudança de metodologia. A informática
pressupõe uma perspectiva de melhoria da qualidade de ensino, se utilizada de maneira
adequada, transformando assim, as aulas mais dinâmicas, interativas e motivadoras e,
despertando a curiosidade do aluno na busca de conhecimentos.
DESENVOLVIMENTO
O Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura da Computação do IFTO – Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Porto Nacional, possui uma
regulamentação legal com base no Projeto Pedagógico do Curso ‐ PPC onde afirma que, o Curso
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de Licenciatura em Computação “visa a promover os saberes da Ciência da Computação
interligados com a Ciência da Educação” (PPC, 2010, p.19). O PPC do curso ressalta ainda, que o
principal foco da proposta pedagógica do curso é formar o professor com visão crítica, reflexiva,
emancipatória sobre a Educação e permitir‐lhe uma base de formação pedagógica, científico‐
técnica que lhe dê suporte e toda estrutura de que precisa para tornar‐se um profissional.
Nesse sentido, para integrar os saberes com a Ciência da Educação, além das disciplinas
de cunho pedagógicas que são ministradas no decorrer do curso, os alunos realizam o Estágio
Supervisionado com uma carga horária total de quatrocentas horas. Essa atividade está
fundamentada no art. 2º na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Base
da Educação Nacional ‐ LDB, que dirime a seguinte afirmação “o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1996).
Destaca‐se como um dos objetivos específicos, de acordo com PPC do Curso de
Licenciatura da Computação do IFTO, Campus Porto Nacional, “graduar professores na área de
computação para os níveis de Ensino Fundamental, de Ensino Médio e Ensino Técnico
Profissional, com critérios de excelência acadêmica, ética, pertinência social e identidade
profissional” (PPC, 2010, p.16).
Assim, o Estágio Supervisionado no Ensino Médio da Educação Básica, realizado no
Centro de Ensino Médio Félix Camoa localizado na zona urbana do município de Porto Nacional
– TO iniciou‐se com a etapa de observação. Momento que possibilitou a compreensão da
realidade de ensino e o contexto de uma escola, a partir disso favoreceu conhecer o dia‐a‐dia
de uma escola, a relação entre professor e aluno, até mesmo as dificuldades que um docente
enfrenta todos os dias para mediar os conhecimentos com alunos nessa fase da Educação
Básica. Barreiro e Gebran (2006, p. 92), afirma que “ao mesmo tempo em que as observações
servem para compreender as práticas institucionais e as ações na escola, elas balizam as
próprias ações do futuro professor, no sentido de facilitar a compreensão da realidade, dos
fatos e sua prática docente, a partir de um olhar crítico e investigativo”.
A fase inicial dessa observação se deu conhecendo as instalações da escola, os
laboratórios de informática e em seguida com o estudo do Projeto Político Pedagógico ‐ PPP da
escola. A construção do PPP aconteceu na interação entre professores, alunos, equipe de
coordenação, diretoria geral, pais e funcionários. A partir dessa análise pôde se perceber a
importância do PPP para o funcionamento da escola. É relevante dizer que “o projeto é um
instrumento para a construção de uma educação de qualidade democrática, um ponto de apoio
para todos aqueles que se comprometem com esta causa”(VASCONCELLOS, 2002, p.54).
No PPP do Centro de Ensino Médio Félix Camoa, destaca o uso das tecnologias e mídias
interativas para o aprimoramento do ensino aprendizagem. Nele está registrado que no espaço
físico da escola contém dois laboratórios de informática com vinte computadores em cada
laboratório e é instalado o programa Programa Nacional de Tecnologia Educacional ‐ PROINFO.
O referido documento institucional afirma que “a tecnologia tem que ser sempre utilizada na
formação de cidadãos críticos, pensantes e politizados. É importante incorporar as novas mídias
e valorizarmos o seu uso dentro da Unidade Escolar, atribuir sentido aos equipamentos na
construção do conhecimento”(PPP, 2013, p.22).
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Em seguida, foram realizadas algumas observações de aulas. Foi observada uma aula de
Geografia realizada no laboratório de Informática com uma turma do 2º ano em que o docente
conduziu os alunos para realização de uma pesquisa utilizando a internet sobre o tema Fontes
de Energia. O professor dividiu a turma em grupos para a realização da atividade, auxiliando
cada grupo de perto. Mesmo utilizando do uso da informática para realização de um trabalho, o
professor teve bastante dificuldade em manter o foco dos alunos na atividade, pois como se
tratava de uma atividade em grupo, eles ficaram dispersos até finalizar o tempo da aula. No
mesmo dia ainda no laboratório de informática foi observada outra turma do 2º ano em uma
de Química em que o docente orientou os estudantes o uso da internet para pesquisarem
sobre o tema Qualidade da Água na elaboração de um trabalho para ser entregue na próxima
aula. Num primeiro momento, o docente auxiliou individualmente cada aluno em seu
computador, apresentando o tema e explicando como seria o trabalho, logo mais ele se sentou
em uma cadeira enquanto aguardava o término da atividade. Os alunos se mostravam com
muitas dificuldades para procurar uma boa fonte de pesquisa, além do mais o professor
também não demonstrava muito seguro quanto o manuseio da internet para aquela atividade.
Também foi analisada uma aula de História ainda no laboratório de informática, com a
turma do 1º ano, utilizando a internet para pesquisarem sobre o tema Plantas Medicinais, para
realização de um trabalho em grupo. O professor ficou praticamente a aula inteira sentado
utilizando seu notebook, apenas levantava quando algum aluno pedia ajuda sobre a pesquisa.
Outra observação se deu durante uma aula de Inglês, onde os alunos do 3º ano utilizaram
também a internet para realização de uma atividade individual sobre o tema Estados Unidos da
América, o professor auxiliava cada aluno nessa pesquisa que seria apresentada na Feira de
Ciências da escola. Enquanto, esse mesmo professor de Inglês em outro momento ministrou
sua aula explanando um conteúdo através do Data Show sobre o tema: “Parts of the House”
(Partes da Casa), os alunos conversavam muito e apenas copiavam as palavras.
Dessa maneira, Valente (1999, p. 78), afirma que
no processo de navegar, o aprendiz pode entrar em contato com um número incrível
de ideias diferentes. Mas se esta informação não é posta em uso, não há nenhuma
maneira de estarmos seguro de que a informação será transformada em
conhecimento. Neste caso cabe ao professor suprir essas situações para que a
construção do conhecimento ocorra.

Valente (1999), infere ainda, que o aluno ao navegar na internet, isso pode mantê‐los
ocupado por um longo período de tempo, e levará pouco tempo para a compreensão dos
tópicos visitados, então o professor deve acompanhar o aluno para transformar toda a
informação encontrada, através da internet, em aprendizado, de acordo com o conteúdo
aplicado.
Nessa mesma escola, Centro de Ensino Médio Félix Camôa, foi observada uma palestra
realizada por bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, do
curso de Licenciatura em Computação do IFTO, Campus Porto Nacional, sobre o tema
Segurança na Internet. A palestra foi ministrada no laboratório de informática utilizando como
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recurso um quadro digital e equipamento de som, para alunos de 2º e 3º anos. Os estudantes
se mostraram bem motivados com o tema e interagiram ativamente com os bolsistas
pibidianos, mediante a eficiência dos mesmos no manuseio do recurso tecnológico.
O que foi diagnosticado é que maioria dos docentes da Unidade Escolar não utiliza esse
recurso, às vezes por falta de conhecimento ou capacitação, pois o professor ao utilizar alguma
tecnologia nova em suas aulas tem que está preparado para os desafios encontrados. Como
aponta Tajra, (2008, p.105), que “o professor deve está capacitado de tal forma que perceba
como deve efetuar a integração da tecnologia com a sua proposta de ensino. Cabe a cada
professor descobrir com a sua própria forma de utilizá‐la conforme o seu interesse
educacional”.
Também foi oportunizada a observação de uma aula de Educação Física realizada no
laboratório de informática com uma turma do 1º ano, utilizando vídeos sobre o tema Artes
Marciais. Os alunos ficaram bem impressionados com o vídeo, e no segundo momento da aula
foi realizado na quadra de esportes, onde foram feitas demonstrações e práticas sobre o tema.
E ainda, uma aula de Química nesse mesmo laboratório, onde a professora contou com a
presença de dois funcionários da Saneatins (Empresa de distribuição de água do Tocantins)
para explicar todos os processos que a água passa até chegar as nossas casas. Os palestrantes
utilizaram o Data Show para mediar as informações, enquanto os alunos tiravam as dúvidas.
Como na palestra dos bolsistas do PIBID os alunos se mostraram interessados e participativos.
Apesar desse diagnóstico ter sido levantado através de observações, Chauí (2005) nos
ampara afirmando que a observação é considerada uma metodologia de investigação aplicada
a partir do método da percepção. A autora afirma ainda que o mundo percebido é qualitativo e
intercorporal porque damos a ele novos sentidos e valores, por causa da nossa interação com
ele é, intercorporal, isto é, as relações se estabelecem entre nosso corpo, o corpo dos outros
sujeitos, e o corpo das coisas.
Assim, o que se pode afirmar é que a partir dessas observações evidenciadas durante
o estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Computação do IFTO, Campus Porto
Nacional tem‐se um micro diagnóstico dos desafios enfrentados pelos professores em utilizar a
informática enquanto estratégia de ensino.
Mediante esse quadro é necessário que os professores de diferentes áreas busquem
com urgência capacitações para que suas aulas tornem mais dinâmicas e menos exaustivas
para ambas as partes e garanta uma aprendizagem significativa utilizando a tecnologia como
ferramenta de apoio metodológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa etapa do Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em
Computação do IFTO, Campus Porto Nacional, foi possível iniciar a compreensão do processo
de ensino aprendizagem com uso do computador como recurso didático. Conclui‐se que a
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utilização das tecnologias (computadores, data show e outros) no auxílio ao docente em sala de
aula ficaram um pouco dispersos, onde pouco agregou para a aprendizagem do discente.
Notadamente, que quase todos os professores observados que planejaram suas aulas
para serem ministradas no laboratório de informática utilizaram do mesmo recurso
tecnológico, a internet como fonte de pesquisa.
Foi perceptível que alguns docentes levaram seus alunos para o laboratório de
informática apenas como forma de “passar o tempo” ou de “refúgio” para concluir seu
planejamento semanal enquanto mantiveram os alunos ocupados por um longo período de
tempo. Enquanto aqueles mais preparados e planejados conseguiram apreender a atenção do
aluno e interagir com os mesmos.
A internet pode ser uma relevante ferramenta na busca da informação e conhecimento,
mas também pode ser um fator de risco, pois o aluno pode se perder visitando sites ou redes
sociais que não contribuem para a atividade.
Dessa forma, cabe ao professor tentar adequar a tecnologia a sua metodologia de
ensino. Também existem muitas ferramentas, além da internet, como auxílio ao professor em
sala de aula, como: tutoriais, softwares de exercícios e prática, softwares de simulação, jogos,
softwares abertos, editores de textos, planilha eletrônica, editor de apresentações, softwares
gráficos, entre outros.
Conclui‐se então, que a gestão da escola necessita mobilizar os professores e discutir as
orientações planejadas no PPC da escola e de uma implantação de políticas para que os alunos
utilizem melhor os recursos tecnológicos existentes dentro da escola. Os professores também
devem buscar a capacitação a fim de manusear esses recursos de maneira que suas aulas se
tornem mais atrativas e garanta a aprendizagem dos alunos.
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RESUMO
As Redes Sociais Online tem ganhado cada vez mais
espaço na sociedade e o aumento do acesso à Rede
Mundial de Computadores tem sido facilitado, tanto por
empresas privadas, quanto pelo poder público. Este
cenário de pesquisa e compartilhamento de ideias,
conteúdos e experiências de vida fazem, portanto, parte
da rotina das pessoas, inclusive no ambiente escolar.

discussões sobre a utilização destas ferramentas na
educação. Destacam‐se a disponibilidade de recursos
para que o público‐alvo possa ter acesso à internet
também fora do ambiente escolar e quais as maiores
frequências de utilização para pesquisas e
compartilhamento dos conteúdos trabalhados em sala
de aula.

Neste sentido o presente trabalho apresenta
informações e discussões sobre a utilização das Redes
Sociais Online pelos Discentes dos Cursos Técnicos
Integrados do Instituto Federal de Educação do Norte de
Minas Gerais – IFNMG – Câmpus Almenara, bem como
PALAVRAS‐CHAVE: Redes Sociais Online, Educação.

THE ONLINE SOCIAL NETWORKS AS MEANS OF SEARCH AND SHARING OF CONTENTS BY STUDENTS OF
TECHNICAL INTEGRATED COURSES
A Use’s Survey by Students of IFNMG – Câmpus Almenara

The online Social Networks have won more space
in society and increasing access to the World Wide
Web has been facilitated, both by private
companies and the government. This scene of
search and sharing of ideas, contents and
experiences of life, therefore, are a routine part of
people, including school environment.

In this sense this paper presents information and
discussions on the use of Online Social Networks by
learners of Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais – IFNMG – Câmpus Almenara, as well as
discussions about the use of these tools in
education. Stands out the availability of resources
so that the audience can have access to the
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internet also outside the school environment and
that the highest frequencies of use for research

and sharing of content learned in the classroom.

KEY‐WORDS: Online Social Networking, Education.
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AS REDES SOCIAIS ON‐LINE COMO MEIOS DE PESQUISA E COMPARTILHAMENTO DE
CONTEÚDOS PELOS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
Um levantamento da utilização pelos discentes do IFNMG – Câmpus Almenara
1. INTRODUÇÃO
Este Artigo tem o objetivo de apresentar e discutir os dados acerca da utilização das
Redes Sociais On‐line pelos os discentes, dos Cursos Técnicos Integrados do Instituto Federal de
Educação do Norte de Minas Gerais – IFNMG ‐ Câmpus Almenara, no Vale do Jequitinhonha.
Verifica‐se, aqui, qual o acesso dos alunos a equipamentos como desktops, notebook,
smartphones e tablets e o tipo de conexão que os mesmos mais usam para terem acesso à
internet. Ademais, foram auferidos na pesquisa de campo, quais os sites mais visitados pelos
estudantes pesquisados, tanto no ambiente escolar, como fora das dependências do IFNMG.
Dados oficiais do governo, bem como de mídias especializadas no tema da pesquisa e
autores renomados, adiantam a importância do aprofundamento no assunto já na revisão
bibliográfica, e como os instituições de ensino devem lidar com essa realidade. No sentido de
corroborar estudos já realizados, foram utilizados métodos estatísticos para o levantamento das
informações e a tabulação ocorreu através de um serviço online de pesquisa. A rápida adesão
dos entrevistados à utilização desta ferramenta já adiantava que muito da vida dos alunos,
ocorre também no mundo virtual.
Estudantes dos Cursos Técnicos Integrados em Agropecuária, Informática e Zootecnia, das
1ª, 2ª e 3ª séries anuais, foram o foco do estudo, complementado pelo tempo de observação dos
comportamentos destes discentes, em sala, quanto à utilização das Redes Sociais Online.
Em suma, este artigo não busca uma solução definitiva entre a utilização da tecnologia e
os paradigmas das “escolas industriais”. É de fato aqui, a grande preocupação em um
mapeamento inicial dos “cliques” dos alunos, principalmente, quando estes estão fora do
ambiente escolar. Com a visão de que é fora da escola que a vida acontece e, de que a realidade
dos discentes é importante balizador na criação das políticas públicas de melhoramento da
qualidade da educação, o trabalho doravante descrito pode ser o início do aprofundamento de
uma linha de pesquisa que foque educação, comunicação e empreendedorismo, na qual os
atores do sistema educacional possam ser os principais objetos analisados.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
As redes sociais na internet são importantes canais de comunicação atualmente. Além de
podermos criar perfis do nosso jeito e compartilhar conteúdos, podemos encontrar e nos
conectar a amigos e a contatos profissionais. De acordo com um infográfico da Agência
Comscore, publicado no sítio da Revista Galileu (2012), 90,8% dos internautas brasileiros
possuem perfil em alguma rede social. O Facebook é a mídia mais acessada, com 27,5% do total
de acessos, seguida do Google+ com 27,0%, do Twitter com 11,8% e do Youtube com 9,4% dos
acessos.
Em 2011, 45,0% dos brasileiros eram usuários da internet e, se consideradas apenas as
pessoas entre 10 e 15 anos, que são perfis etários que compõe parte dos estudos desta pesquisa,
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este número chegou a 67,0%. Esses dados são do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunicação – Cetic.br (2012), em seu relatório acerca do uso da internet por
crianças e adolescentes, que aponta ainda que 94,0% dos estudantes do 9º ano do Ensino
Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio, já utilizavam a internet em 2012.
Com a perspectiva da ampliação da banda larga no país, proposta no Programa Nacional
de Banda Larga (PNBL), instituído com o Decreto 7.175 de 12 de maio de 2010, existe uma
expectativa de que 40 milhões de domicílios no Brasil, tenham acesso, até 2014, a pelo menos, 1
Mb de velocidade, de acordo com o portal do Ministério das Comunicações. Caso tal política se
concretize, os serviços oferecidos na rede, bem como os relacionamentos e trocas de conteúdos
serão intensificados, não só nos acessos feitos nas residências, como também os oriundos das
escolas.
Docentes e discentes dos mais variados níveis e tipos de cursos, aqui notadamente os dos
cursos da educação profissional, poderão potencializar os conteúdos trabalhados nas ementas e
difundir o conhecimento socialmente, via internet. Para tanto, instituições escolares e todos os
sujeitos envolvidos no processo ensino‐aprendizagem, precisarão se engajar quando o assunto
for tecnologia aplicada à educação. A educação profissional oferecida pela Rede Federal já chega
a 15,5% do total de alunos matriculados neste tipo de curso no Brasil, de acordo com o
Educacenso 2012. Daí a necessidade do entendimento do uso das redes sociais no dia a dia
dessas instituições.
O IFNMG é uma instituição resultante do investimento do Estado na expansão do acesso à
educação profissional. Segundo o Portal da Rede Federal, até o final de 2014 serão 562 unidades,
entre Institutos, Universidades, CEFET’s e Escolas Técnicas, que oferecerão cerca de 600 mil
vagas na educação profissional, científica e tecnológica.
Para DOWBOR (2007) a educação deve se apropriar da realidade local e nela gerar as
mudanças necessárias na sociedade para que, inclusive, possa haver um desenvolvimento social
e econômico que melhore a qualidade de vida das pessoas. Ainda segundo o autor, a globalização
é um fator indiscutível, ligado diretamente ao desenvolvimento tecnológico, mas que, quanto
mais este processo se aprofunda, mais as pessoas querem resgatar o espaço local, se
identificando enquanto comunidades que administram em rede, conjuntamente, assuntos que
são comuns.
MARTELETO (2001) reforça que estas redes são formadas por um conjunto de
participantes que possuem interesses em comum e que precisam compartilhar estes interesses.
Essas redes sociais, quando existentes na internet, tem como base as representações de diversos
atores e suas conexões, de acordo com RECUERO (2009).
Com o aumento dos recursos tecnológicos, oferecidos de forma gratuita e on‐line, as
comunidades tem ganhado muita importância nos espaços virtuais. Para SANTAMARIA (2010), as
redes sociais on‐line têm oferecido relevantes ambientes colaborativos para os diferentes atores
do processo ensino‐aprendizagem. FIGUEIREDO (2002) acrescenta que estas ferramentas
aparecem como boas condições para desenvolver contextos de aprendizagem e dão vivência em
conteúdos que são conduzidos de forma ativa pelos próprios alunos. No entanto, o papel do
educador não é apenas o de ensinar conteúdos, mas ensinar aos alunos a pensarem criticamente,
conforme defende PAULO FREIRE (1996).
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Segundo HARO (2011), as escolas não devem ficar alheias às formas de comunicação
utilizadas pela sociedade. De acordo o autor, isso seria uma falta de sentimento do sistema
educativo para perceber como as pessoas vivem e se comunicam atualmente e disso tirar
proveito e criar ambientes que favoreçam o aprendizado colaborativo. Para GABRIEL (2013) a
maior parte do aprendizado ocorre em grupo e a colaboração é o caminho do conhecimento, que
se propaga bastante em Redes Sociais Online.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização das pesquisas, cujos resultados compõem o corpo deste trabalho, foram
levantadas informações primárias em livros e artigos científicos de autores renomados na
temática ‘Educação e Tecnologia’, no sentido de embasar os dados auferidos em campo.
Os dados levantados na pesquisa quantitativa descritiva de campo foram coletados
através da ferramenta on‐line ‘Google Docs’, mais especificamente por meio de um formulário
virtual de pesquisa e, aplicados às seguintes turmas:
 1ª, 2ª e 3ª séries anuais, do Curso Técnico Integrado a Agropecuária;
 1ª, 2ª e 3ª séries anuais, do Curso Técnico Integrado a Informática;
 1ª, 2ª e 3ª séries anuais, do Curso Técnico Integrado a Zootecnia.
O questionário proposto foi compartilhado nas redes sociais que os discentes dos cursos
técnicos integrados em questão participam e, são assíduos quanto ao acesso. Destacam‐se os
grupos dos alunos criados no Facebook, por eles mesmos.
Por se tratar de uma ferramenta que o público‐alvo já é familiarizado, as respostas aos
formulários iniciaram imediatamente após a postagem do mesmo, nos grupos on‐line e se
encerraram dois dias após, no próprio Câmpus Almenara, quando o professor pesquisador
disponibilizou um laboratório para que, quem ainda não havia respondido, pudesse participar.
A tabulação se deu de maneira automática, realizada pelo próprio serviço oferecido pela
Google e a análise dos dados foi resultado de todo o processo de pesquisa e da observação in‐
loco, do docente proponente deste trabalho.
A apuração dos dados seguiu métodos estatísticos. Para o universo total de 268 alunos
matriculados na unidade de Almenara, foi obtido um percentual de 71,5% de retorno de
questionários respondidos, com margem de erro de 3,8% e coeficiente de confiança de 95,0%.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proporção do público pesquisado pode ser considerada equivalente, quantos aos cursos
da área de agrárias, neste caso, Agropecuária e Zootecnia, que participaram com 27,0% e 29,0%
das respostas, respectivamente, porém, não na mesma intensidade, como o curso de
Informática, que se somou 44,0% do total de alunos que responderam ao formulário.
A maior participação de estudantes das séries do Curso Técnico Integrado a Informática,
pode ser explicada pelo simples fato de que os mesmos, além de possuírem atividades
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extraclasses que necessitem do uso de computadores, ainda precisem dos mesmos nas próprias
aulas do curso.
A despeito da maior presença de respostas de alunos já ligados à área de informática, a
pesquisa revelou dados interessantes, que os assemelham, no que diz respeito ao ambiente
virtual utilizado, a frequência de utilização das Redes Sociais Online, dentro e fora da escola, bem
como a expectativa dos discentes quanto à contribuição destas redes para sua formação
profissional.
Verificou‐se, por exemplo, que a possibilidade dos alunos acessarem a internet, também
fora do ambiente escolar, em função da disponibilidade de aparelhos e redes é significativa,
conforme a tabela abaixo:
Tabela 1‐ Possibilidades de Acesso à Internet pelos Discentes dos Cursos Técnicos Integrados do
IFNMG – Câmpus Almenara, fora do ambiente escolar.
Item Investigado
Possui computador com acesso à
internet em casa?
Possui Smartphone ou Tablet?

Sim
88,0%

Não
12,0%

63,0%

37,0%

Fonte – Discentes dos Cursos Técnicos Integrados do IFNMG – Câmpus Almenara.

Os momentos de lazer ou de pesquisa e estudos na internet são feitos, fora ambiente
escolar, através de Wi‐Fi (Internet via sinal de Rádio) para 69,0% dos pesquisados, enquanto
25,0% acessam via internet a cabo e apenas 6,0% via internet oferecida pelas operadoras de
telefonia móvel.
Como já (desnecessário) era hipótese, quando da elaboração do problema desta
pesquisa, as Redes Sociais Online são muito utilizadas para o lazer, haja vista, inclusive, o
crescimento vertiginoso de sites que possibilitam a interação virtual entre as pessoas. Um dado
importante, no entanto, é que 82,0% dos alunos utilizam as Redes Sociais Online também para
pesquisar e compartilhar conteúdos trabalhados em sala de aula. Os acessos são mais frequentes
fora do ambiente escolar, onde se verificou que 74,0% dos discentes acessam estes sites por mais
de 3 (três) vezes por semana.
Trata‐se, assim, de um número significativo de estudantes colhendo e repassando
informações aos colegas, da mesma turma ou não, que propagam os assuntos que interessam à
sua atualização como profissional. Neste caminho, apesar do Facebook representar o maior
número de acessos nos momentos de lazer, com 82,0% da frequência, o cenário altera‐se quando
as motivações são pesquisas e compartilhamentos de ideias acerca do seu curso, como monstra
o gráfico a seguir:

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Figura 1 – Utilização das Redes Sociais Online, pelos Alunos dos Cursos Técnicos Integrados do
IFNMG – Câmpus Almenara, para Pesquisa e Compartilhamento de Conteúdos Trabalhados em
Sala de Aula.
Dos 91,0% dos alunos que acreditam que as Redes Sociais Online podem contribuir para a
sua formação profissional, uma parte significativa utiliza o Youtube, que é uma forte fonte de
pesquisa para os mesmo, já que o site disponibiliza uma imensa gama de vídeo‐aulas e palestras
sobre os assuntos pertinentes aos vistos na escola. Percebe‐se, ainda, que o site de busca Google,
que reúne trabalhos e endereços postados de sites e blogs de internautas de todo o mundo, é
uma rede também muito utilizada pelos estudantes.
5. CONCLUSÃO
A tecnologia que facilita o compartilhamento de informações via internet, utilizada nas
escolas, mesmo que de maneira não planejada, pode favorecer o envolvimento dos estudantes e
maximizar os resultados na busca da formação do cidadão comprometido e acostumado a lidar
com a difusão social do conhecimento, haja vista sua rotina com essas ferramentas no sistema
educacional do qual será oriundo.
É nesta lógica que este Artigo buscou mapear a utilização das Redes Sociais On‐line no
IFNMG – Câmpus Almenara. É premente que tenhamos dados iniciais sobre a utilização da
internet e qual a sua relação com o conteúdo trabalhado em sala de aula. Ademais, políticas para
melhorar a relação da escola com as tecnologias da comunicação poderão surgir a partir de
dados estatísticos, que confirmem o real comportamento dos discentes, diante da rede mundial
de computares. Espera‐se, portanto, que educadores e alunos potencializem as ferramentas
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virtuais de comunicação, de forma conjunta e que beneficiem a sociedade, com uma educação
mais próxima da vida das pessoas.
O resultado apresentado aqui, demonstra que os discentes do instituto estudado já
utilizam ferramentas tecnológicas em suas vidas cotidianas, o que gera novas necessidades de
didática pedagógica, bem como políticas que valorizem a melhora da estrutura física e
treinamento dos servidores.
A análise das atividades realizadas no IFNMG, através da observação no Câmpus
Almenara, poderá possibilitar que metodologias que já, inclusive, podem estar em execução,
porém talvez sem planejamento, possam fazer parte da política da instituição, numa perspectiva
futura do aprofundamento deste estudo. Pode‐se, por exemplo, criar políticas contínuas de
capacitação dos servidores para lidar com as tecnologias, bem como incorporar metas
orçamentárias que sanem as necessidades de infraestrutura para que a sala de aula possa se
estender ao mundo virtual. (Boa sugestão)
Como quaisquer revoluções ocorridas na humanidade, a inserção da tecnologia nos
métodos de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas
Gerais, podem causar a princípio fortes adesões e, em contra partida críticas, geralmente
surgidas em função do receio ao novo.
Não obstante a essa possibilidade de aceitação ou não, por parte dos envolvidos, está a
realidade: as Redes Sociais Online já fazem parte das formas de busca e compartilhamento de
informações por parte dos estudantes. Os computadores, se não conectados na escola,
certamente já o estão nas residências e isso provoca alterações de comportamentos sociais com
vistas à melhora na qualidade de vida das pessoas.
Foi‐se o tempo em que Rede Social era “passatempo” para jovens desocupados.
Atualmente, autores de pesquisas científicas convergem para a necessidade da aceitação da
condição social local, para um ensino que resulte em alterações impactantes para a vida em
sociedade.
Não é aqui, mais importante a informação sobre a empresa líder em acessos nessa fase de
estudos dos alunos, porém, a maneira como estes se relacionam com o meio em que vivem que
tende ser mais abrangente e, por consequência, mais desafiador.
A crença dos pesquisados, no aumento de possibilidades de acesso a novos
conhecimentos, interagindo com outras culturas e compartilhando saberes com quem o mesmo
convive no mundo real ou virtual fará, certamente, com que o sistema educacional se adeque, se
remodele e passe definitivamente do modelo oriundo da Revolução Industrial para o modelo
baseado em redes, em pessoas e, portanto, no compartilhamento frequente não só de
informações, mas de experiências de vida.
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RESUMO
Este artigo, originário da experiência da autora como
professora de estágio curricular supervisionado, no
curso de licenciatura em Pedagogia oferecido pela
Universidade do Estado da Bahia, Campus XVII, Bom
Jesus da Lapa, BA, apresenta o resultado da investigação
que buscou analisar como os estudantes do curso de
Pedagogia compreendem a relação entre estágio e
pesquisa? Outros questionamentos norteiam o estudo:
de que maneira articulam os elementos da pesquisa na
elaboração e execução dos projetos de estágio? Como
ocorre esta relação na análise das experiências? Ao
longo da disciplina percebemos que as alunas
demonstravam dificuldade em compreender a pesquisa
como princípio intrínseco ao Estágio Supervisionado,
mesmo compreendendo que o curso de pedagogia
oferecido pela Plataforma Freire tem como eixo
norteador a pesquisa. Assim, este estudo teve como

objetivo geral investigar a percepção dos estudantes de
pedagogia do Campus XVII da UNEB/Plataforma Freire
sobre a relação estágio/ pesquisa. Como objetivo
específico, buscou analisar em que medida se faz
presente os elementos da pesquisa na elaboração,
execução e análise das experiências de estágio. A
metodologia segue os pressupostos da abordagem
qualitativa, do tipo pesquisa‐ação, usando como
instrumentos para coleta de dados: observação,
entrevistas, questionários, os projetos, relatórios e
artigos sobre as experiências de estágio e grupo focal.
Os resultados da pesquisa apontam dificuldades nas
percepções dos estudantes diante da relação estágio e
pesquisa. Essa dificuldade torna‐se evidente na
articulação dos elementos da pesquisa na elaboração e
execução dos projetos de estágio.

PALAVRAS‐CHAVE: Estágio Pesquisa, Pesquisa, Formação docente.
SUPERVISED RESEARCH AS A SPACE OF STUDENTS IN TRAINING COURSE OFFERED BY PLATFORM FREIRE
PEDAGOGY
ABSTRACT
This article originating of the author's experience as a
teacher of curriculum supervised, on the degree course
in Education offered by the University of the State of
Bahia, XVII Campus, Bom Jesus da Lapa, BA, presents the
results of research that seeks to analyze how students of
pedagogy course understand the relationship between
stage and research? Other questions orient the study:
how to articulate the elements of search in the
development and implementation of internship
projects? How this relationship occurs in the analysis of
the experiences? Throughout the course we perceived
that the students demonstrated difficulty understanding
research as intrinsic tenet to Supervised Training, same
understanding that the pedagogy course offered by
Platform Freire has as axis guide search. Thus, this study
had like general target to investigate students'

perception pedagogy of the XVII Campus UNEB /
Platform Freire about the relationship between
research/internship. Like specifics objectives, sought to
analyze to what extent is present in the research’
elements in the elaboration, execution and analysis of
internship experiences. The methodology follows the
assumptions of the qualitative approach, the research‐
action type, using as instruments for data collection:
observation, interviews, questionnaires, projects,
reports and articles about training experiences and focal
group. The search results highlight difficulties in
students' perceptions in front the relationship internship
and research. This difficulty becomes evident in the
articulation of the elements of research in the
elaboration and execution of internship projects.

KEY‐WORDS: Research Internship, Research, Teacher education.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO DE PESQUISA NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DO
CURSO DE PEDAGOGIA OFERECIDO PELA PLATAFORMA FREIRE
PRIMEIRAS PALAVRAS
Os estágios supervisionados possuem relevância nos currículos dos cursos de
licenciatura no Brasil por se constituírem oportunidade de vivências específicas nas quais teoria
e prática se encontram para afirmação da práxis educativa, sendo a pesquisa elemento inerente
a essa prática. Essas experiências devem transcender a mera obrigação curricular, assumindo
uma função protagonista em meio à formação inicial, principalmente quando o acadêmico já
atua na profissão.
Compreendendo que os cursos de formação de professores têm a função de integrar
teoria e prática, o estágio curricular supervisionado se configura como o espaço por excelência
de reflexões e análises. Apoiadas no conhecimento pedagógico e no conhecimento de outras
áreas, essa atividade fornece ao professor‐aluno1 uma compreensão de mundo mais ampla e
uma atuação com a qual suas experiências possam ser articuladas junto à fundamentação
teórica, de modo a contribuir para uma formação que privilegie a reflexão crítica acerca do fazer
docente.
Tendo como mote a pesquisa, o estágio curricular supervisionado objetiva possibilitar ao
professor‐aluno do curso de pedagogia a reflexão crítica sobre a prática no espaço de atuação. É
com essa perspectiva que o estágio supervisionado oferecido pelo curso de pedagogia da
Plataforma Freire foi idealizado. Apresentando como princípio articulador a pesquisa e seus
elementos, buscou‐se superar os modelos tradicionais de estágio, as abordagens tecnicistas,
ativistas, de correções de fichas, ou simplesmente como um espaço para denúncias da realidade
sem a devida fundamentação teórica e metodológica. Ou seja, o estágio foi pensado e executado
tendo como princípio a noção de que este momento do curso se configura como espaço e tempo
para as aprendizagens e de reflexão e construção da identidade docente.
O desenvolvimento de uma pesquisa sobre a percepção dos estudantes de pedagogia
oferecido pela Plataforma Freire do campus XVII da UNEB a respeito da relação entre estágio e
pesquisa, torna‐se de fundamental importância, pois busca aclarar questões que provavelmente
interferem na formação das graduandas como professoras pesquisadoras. Por outro lado, é
evidente a importância dessa discussão para a formação docente, bem como para os professores
formadores, principalmente os que atuam no lócus onde esse estudo foi realizado.
Pesquisadores que abordam esta temática, como Piconez (1991), Freitas (1996) e
Pimenta (1993), destacam a necessidade de superação do modelo de organização curricular dos
cursos de formação de professores que fundamenta‐se no agrupamento das disciplinas do bloco
teórico ministrado no início do curso, ficando para o final as disciplinas do bloco prático.
A experiência como docente no curso de Pedagogia tem evidenciado que o processo de
formação de professores não se estabelece automaticamente, mas demanda tempo e necessita
1
Denominação adotada pela Plataforma Freire, pois se entende que o aluno é docente nas escolas da rede municipal
de ensino.
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de uma relação dialética entre as disciplinas do curso, que possibilitará aos professores‐alunos
uma nova dimensão de trabalho em sala de aula. Neste sentido, o estágio oferecido no curso de
pedagogia da Plataforma Freire propõe superar o paradigma em que teoria e prática acontecem
em momentos distintos.
De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia (2010), teoria e prática
precisam ser trabalhadas de forma concomitante, de modo que o professor–aluno estude os
fundamentos teóricos2 da disciplina “Fundamentos da práxis pedagógica” paralelo ao estágio de
modo a dar vida a ação‐reflexão‐ação. O estágio nesta perspectiva de ação‐reflexão‐ação tem
sido defendido nos estudos desenvolvidos por Schon (1992), Alarcão (1996), Nóvoa (1992),
Freitas (1994), Lima (2002), Pimenta (2004), Tardif (2005), entre outros estudiosos que
configuram o arcabouço teórico analisado pelas alunas durante a vivência de estágio.
No curso em questão, os conhecimentos teóricos, que fundamentam a ação pedagógica,
são desenvolvidos em articulação com a prática e considerados como instrumento de seleção e
análise contextual do fazer docente. Esta opção metodológica permite ao professor‐aluno, futuro
pedagogo, oportunidades de observar e analisar a própria prática, atribuindo outros significados
ao fazer pedagógico, por meio da pesquisa.
Para realização deste estudo o objetivo geral foi investigar a percepção dos estudantes
de Pedagogia da Plataforma Freire, do Campus XVII da UNEB sobre a relação entre estágio e
pesquisa. Como objetivo específico, analisar em que medida se faz presente os elementos da
pesquisa na elaboração, execução e análise das experiências de estágio.
Os procedimentos metodológicos orientam‐se pela abordagem qualitativa, na
modalidade pesquisa‐ação, tendo como instrumentos: observação, entrevistas, os projetos,
relatórios e artigos sobre as experiências de estágio e grupo focal. Essa metodologia nos permitiu
levar em conta os componentes situacionais que envolvem o problema da pesquisa, sendo
possível interpretá‐los para se chegar as devidas conclusões.
A análise dos dados serviu para evidenciar o problema de forma mais consistente, além
de permitir um diálogo constante com o referencial teórico, o que proporcionou novas reflexões
sobre o estágio, a pesquisa e a formação docente, contribuindo assim para chegarmos a
inferências significativas, não somente para nossa atuação enquanto professores de estágio, mas
para os profissionais de educação que atuam no curso de pedagogia.
A ARTICULÇAO ENTRE ESTÁGIO E PESQUISA NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA
PLATAFORMA FREIRE
Muito se tem pesquisado, estudado e produzido no campo do estágio supervisionado;
entretanto, ainda encontram‐se, nos cursos de licenciaturas, concepções, crenças e práticas

2

Ementa da disciplina de Fundamentos III – identifica questões a serem investigadas nos anos iniciais. Orienta e
acompanha a prática pedagógica do professor‐aluno.
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embasadas em modelos aplicacionistas ou que veem o estágio simplesmente como um espaço
de treinamento para o estudante no seu futuro campo profissional.
O curso de Pedagogia oferecido pela Plataforma Freire tem em seu núcleo articulador a
função de integrar teoria e prática. Neste sentido, o estágio curricular supervisionado I, II, III, IV,
V e VI (acompanhado in loco pelo professor‐pesquisador‐formador) é composto por uma carga
horária de 465 horas. Desse total, os professores‐alunos terão aproveitamento de 165 horas na
carga horária estabelecida para o componente “Estágio Curricular” por exercerem atividade
regular na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental I. Às 450 horas restantes são divididas em
seis componentes, com uma carga horária de 75 horas. Dentre essas, o Estágio Curricular
Supervisionado III, é realizado em turmas dos anos iniciais do ensino Fundamental I.
Para realização deste estágio contou‐se com 21 alunas, sendo 09 moradoras do município
de Riacho de Santana e 12 do município de Bom Jesus da Lapa ‐ BA. Com proposta foram
elaborados 06 projetos distintos. Cada projeto sob a responsabilidade de um grupo de alunas. No
município de Riacho de Santana, foram desenvolvidos 02 projetos.3 No munícipio de Bom Jesus
da Lapa, foram quatro projetos4 .
Durante os estágios I, e II as alunas demonstravam dificuldades para relacionar os
elementos da pesquisa aos dispositivos do estágio. Neste contexto, emergiu o problema do
estudo: como os estudantes do curso de Pedagogia percebem a relação entre estágio e pesquisa?
Outras indagações norteiam o estudo: de que maneira os estudantes articulam os elementos da
pesquisa na elaboração e execução dos projetos de estágio? Como ocorre esta relação na análise
das experiências?
A proposta deste estágio foi pensada durante as discussões do componente curricular
“Fundamentos da Práxis Pedagógica III” 5, que contemplou, na ementa, estudos sobre as
especificidades da docência nos anos iniciais do ensino fundamental. Foi decidida uma proposta
que contemplasse principalmente a pesquisa, pois o maior desafio era superar o estágio como
imitação da prática.
Pimenta (2009), pontua a necessidade de pensar o estágio como campo de
conhecimentos que possibilita um olhar crítico e competente necessário ao processo formativo,
ou seja, o estágio precisa compreendido como espaço de pesquisa. A autora afirma que,
[...] a identidade se constrói com base no confronto entre as teorias e as práticas, na
análise sistemática das práticas à luz das teorias, na elaboração de teorias, o que permite
caracterizar o estágio como um espaço de mediação reflexiva entre a universidade, a
escola e a sociedade. (PIMENTA &LIMA 2009, p.112)

Neste sentido, com a função de integrar teoria e prática, o Estágio Curricular
Supervisionado se configura como o espaço por excelência de reflexões e análises, apoiadas no
conhecimento pedagógico e no conhecimento de outras áreas, o que favorece ao professor‐
aluno uma compreensão de mundo mais ampla e uma atuação com a qual suas experiências
3

Riacho de Santana, “A prática pedagógica nos anos iniciais”.
Bom Jesus da Lapa, “A sala de aula como um espaço democrático e de aprendizagem do aluno”.
5
Analisa a prática pedagógica do professor‐aluno.
4
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possam ser articuladas junto à fundamentação teórica. Ao fazer uso desses conhecimentos, por
meio da pesquisa, o professor‐aluno assume o compromisso problematizador de ver e rever a
sua prática, num desencadeamento de transformações que suscitam qualidade ao ensino, por
transformar a experiência existente em conhecimento.
Diante do exposto, compreende‐se que a qualidade da educação, da formação de
professores, produzida pela prática pedagógica, perde todo o sentido se for dissociada da
compreensão da prática social em que está inserida, de modo peculiar da dimensão histórica,
política, econômica, científica e humana, no sentido de produzir a crítica da prática educativa
tecida ao longo da história da humanidade.
O professor‐aluno, mesmo tendo como requisito básico do curso estar atuando em sala
de aula, carece compreender que o estágio constitui um espaço fundamental na busca de
respostas teórico‐metodológicas para o processo de ensino‐aprendizagem, pois o profissional da
educação precisa ir além de “saber” e “saber fazer”. Ele deve compreender “o que faz e por que
faz”. Para tanto, é indispensável construir uma sólida formação teórico‐prático‐metodológica que
desenvolva uma prática educativa, pedagógica, que reflita criticamente o cotidiano da escola.
É preciso destacar, ainda, a complexidade das práticas institucionais como alternativa no
preparo para a inserção profissional, pois a construção de uma educação de qualidade social
exige uma docência de boa qualidade – conforme Rios (2001), uma docência que se alia às
dimensões técnicas (como capacidade de lidar com os conteúdos e sua mediação), políticas
(como participação na construção coletiva da sociedade), éticas (como orientação para a ação na
direção do bem coletivo) e estéticas (como presença da sensibilidade e sua orientação criadora
na atividade docente). Dessa forma, o professor‐aluno, enquanto profissional da educação, que
já atua em sala de aula, precisa apropriar‐se dos conhecimentos da pedagogia (ciência da
educação) e da didática (teoria e prática do ensino) para (res) significar a prática.
Para construção da identidade profissional de professores, é fundamental compreender
“a reflexão didática como possibilidade de melhorar o fazer da prática dos professores” (RIOS,
2001.p.58). Logo, a inserção do estudante na realidade em que se pretende desenvolver a
atividade profissional tem como ponto de partida a investigação, que será possível se delineada
na política de formação e se desenvolvida de forma intencional no estágio.
Partindo desse pressuposto, compreende‐se que a formação e prática dos professores
enquanto marco referencial para a ordenação da organização do trabalho pedagógico na escola
traz como exigência a capacidade de analisar, decidir, confrontar práticas e teorias, e produzir
novos conhecimentos referenciados ao contexto histórico, escolar e educacional. Portanto,
pensar a reorganização do estágio supervisionado, enquanto espaço de pesquisa e mobilização
de saberes na construção da identidade docente, significa compreender que a política que
norteia o projeto educativo para a formação do professor constitui a expressão da concepção de
ser humano, de vida e de sociedade. Logo, a construção da identidade profissional exige que o
professor assuma a reflexão da e sobre a prática docente como dimensão do processo de
formação. Neste sentido, o estágio deve ser pensado como o espaço, por excelência, de
investigação da prática educativa, por meio da pesquisa e do exercício da docência.
Em síntese, o estágio constitui o momento propício para mobilização e reflexão dos
saberes que serão apropriados para construção da identidade docente ancorada no juízo da
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docência de melhor qualidade. É por isso que o estágio constitui o caminho, o instrumento
essencial para a mobilização dos saberes, tendo como eixo estruturante a pesquisa.
TRILHANDO CAMINHOS
O estudo que teve objetivo geral investigar a percepção dos estudantes de Pedagogia da
Plataforma Freire, do Campus XVII da UNEB sobre a relação entre estágio e pesquisa e como
objetivo específico, analisar em que medida se faz presente os elementos da pesquisa na
elaboração, execução e análise das experiências de estágio, pautou‐se na abordagem qualitativa
da pesquisa, considerando, dentre outras especialidades deste tipo de enfoque, a analogia da
prática docente em diálogo com as experiências de estágio realizadas pelas estudantes ao longo
de nossa trajetória profissional. A identificação do problema justificou a pesquisa‐ação como
método de pesquisa, pois como afirma Thiollent,
A pesquisa‐ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação da realidade a ser investigada estão
envolvidos de modo cooperativo e participativo. ( THIOLLENT,1985. 14).
No caso deste trabalho, os acadêmicas do curso de pedagogia da Plataforma Freire, que
cursam o terceiro semestre foram os principais sujeitos da pesquisa. Como instrumentos de
coleta de dados, usamos a observação direta nas instituições de ensino fundamental – anos
iniciais, nos momentos de acompanhamento aos estagiários. Também analisamos os projetos,
relatórios e artigos relacionados aos estágios. E utilizamos o grupo focal para intensificar o
acesso às informações acerca do objeto em estudo. Estes elementos forneceram subsídios
valiosos para o desenvolvimento deste trabalho.
Este artigo evidencia, pois, a nossa inquietação em contribuir para o debate em torno da
relação entre o estágio e a pesquisa na formação docente. Acreditamos que o exercício da
pesquisa contribui para os alunos adquiriram uma melhor compreensão do processo educativo,
uma vez que que para Ludke e André (1992, p.2) A pesquisa não se realiza numa estratosfera
situada acima da esfera de atividades comuns e correntes do ser humano [...] Nossa posição, ao
contrário, situa a pesquisa bem dentro das atividades normais do profissional da educação [...].
Quanto a necessidade de se articular o estágio curricular à pesquisa no campo
educacional corroboramos com Ludke & André (1986) quando estas partilham da compreensão
de que os elementos práticos vivenciados nos estágios devem subsidiar a produção de
conhecimento para o campo educacional.
Os dados dessa pesquisa, coletados por meio da observação, entrevistas, projetos,
relatórios e artigos sobre as experiências de estágio, foram intensificados nas discussões do
grupo focal. Para realização do grupo focal lançávamos um questionamento a cerca do tema em
estudo e gravávamos, com a permissão dos sujeitos pesquisados, as falas e inferências. De posse
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das informações realizamos a análise, sempre referendadas pelos autores estudados,
apresentada a seguir.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O desenvolvimento do estágio por meio de projetos se propõe a estabelecer o diálogo
constante entre os elementos necessários para a construção e reconstrução do conhecimento. O
mesmo permitirá a participação de acadêmicos na relação direta com as práticas de sala de aula,
de modo a propiciar a ação‐reflexão‐ação para a superação da dicotomia teoria/prática. De
acordo com a proposta pedagógica do curso de pedagogia da Plataforma Freire oferecido pela
UNEB6: Os cursos deste programa são presenciais, [...] e apresentam a mesma carga horária e
estrutura curricular dos cursos de oferta contínua. A diferença fundamental [...] é a
obrigatoriedade do componente Estágio Supervisionado no decorrer de todo o curso.
O Curso de Pedagogia da Plataforma Freire é oferecido aos docentes em exercício nas
séries iniciais do Ensino Fundamental, pertencentes à Rede Municipal de Ensino, no presente
estudo, dos municípios de Bom Jesus da Lapa e de Riacho de Santana, municípios pequenos do
interior da Bahia.
De acordo com a Proposta Pedagógica do Curso, é pré‐requisito para cursar
Pedagogia pela Plataforma Freire estar em sala de aula. Dessa forma, o espaço de atuação do
aluno transforma‐se em mote de pesquisa; não de forma involuntária, mas com intencionalidade
e a partir de projetos elaborados para este fim.
Os estudantes são denominados de professores‐alunos por atuarem, paralelamente,
como docentes em salas de aula. Inicialmente, esta prática fica caracterizada por momentos
constantes de reflexão sobre a atuação profissional em suas nuances metodológicas, culturais, de
relações sociais, dentre outras, sempre aportada em teorias educacionais.
Durante os meses da pesquisa realizamos a observação direta nas instituições de ensino
fundamental – anos iniciais, nos momentos de acompanhamento aos estagiários. Essas
observações nos permitiram compreender que os acadêmicos tinham clareza do conceito e
pesquisa, mas não conseguiam fazer a relação entre a teoria e a pratica. Essa dificuldade tornou‐
se evidente na elaboração dos projetos de estágio.
Também analisamos os projetos, relatórios e artigos relacionados aos estágios. Os
projetos apresentavam incoerência entre pesquisa e intervenção. As acadêmicas não tinham
clareza sobre o tipo de projeto elaborado. De acordo com a proposta de estágio, antes da
elaboração dos projetos é preciso ir à campo realizar uma pesquisa exploratória. A partir dos
dados coletados pelas acadêmicas realiza‐se o projeto de intervenção. Esse fato faz com que na
construção do projeto as alunas relatem o fenômeno observado, como se o estágio já tivesse
acontecido e não ainda por acontecer.
As experiências relatadas pelas estagiárias em relação ao estágio em salas de aula dos
anos iniciais do ensino fundamental para além do espaço da sala de aula, podem sinalizar fatos
que evidenciam as dificuldades de atuação profissional dos professores nas instituições

6

Universidade do Estado da Bahia – Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII.
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pesquisadas, além de provocar discussão a respeito da organização curricular do estágio no
curso de pedagogia. Esses aspectos podem ser evidenciados nos seguintes depoimentos:
–Já atuamos na docência há mais de 10 anos, mas nunca havíamos pensado sobre a
nossa pratica pedagógica dessa forma. Neste aspecto podemos afirmar que a
universidade tem contribuído para alargar o nosso olhar enquanto pesquisadora.
(ESTUDANTE A/ UNEB)
–Na verdade, se criarmos o hábito de desenvolvermos pesquisas durante todo o tempo
que permanecemos
na Universidade, certamente vamos sair
um pedagogo
pesquisador. E isso é muito bom, pois nos preparará para enfrentarmos as adversidades
da docência. (ESTUDANTE B/UNEB)
–Aqui na Universidade só cresce na pesquisa, compreende melhor o que é pesquisa,
quem consegue aliar teoria/pratica. Pois as orientações teóricas que recebemos nas
aulas não da conta de formar o professor pesquisador. A sala de aula, não nos leva, a
saber, o que é pesquisa. (ESTUDANTE C/UNEB)
–Estamos aprendendo a fazer pesquisa, mas ainda temos dificuldade em trabalhar com
os dados da pesquisa. Sabemos que esse processo leva tempo. Que ainda é cedo. Mas
as cobranças dos professores da UNEB, bem como as orientações tem sido de suma
importância para nosso aprendizado. (ESTUDANTE D/UNEB)

Pensando o estágio e a pesquisa dentro das possibilidades evidenciadas por esses sujeitos,
inseridos na escola e na vida social, percebe‐se que apenas a transmissão de conteúdos
científicos não mais dá conta dos anseios e motivações necessários à pesquisa. Formar o
professor pesquisador demanda tempo, de fato, mas com certeza é tarefa da universidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mobilização de saberes nas práticas de estágio, enquanto estratégia para formação
docente apresenta‐se como realidade múltipla, complexa e profundamente desafiadora, que
exige a busca da produção de uma identidade aportada a um modelo desejado de professor:
crítico‐reflexivo, com capacidade de autogestão da prática educativa, comprometido com a
assunção da identidade cultural dos sujeitos, ou seja, om professor pesquisador.
A prática pedagógica do professor constitui eixo fundante do processo de ensino‐
aprendizagem do educando. Para que a aprendizagem do professor‐aluno seja significativa e
duradoura, o processo de ensino deve sempre partir da realidade dos sujeitos envolvidos no ato
de ensinar e aprender, tendo como referência os seus conhecimentos, suas experiências de vida,
seus valores e suas expectativas, visando uma articulação com a concepção de educação
desejada.
A construção da identidade docente é tecida ao longo do exercício da profissão;
entretanto, é no período da formação acadêmica, sobretudo na atividade do estágio curricular,
que o educador organiza os pressupostos e as diretrizes fundamentais e decisivas para a
construção de sua identidade profissional. A atividade do estágio, se bem ordenada, constitui‐se
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um espaço de reflexão e formação da identidade, porque o envolvimento do estudante nos
meandros da realidade da educação escolar desafia‐o a pensar a sua formação e, ao mesmo
tempo, exige a definição de um caminho pedagógico que conduza à práxis educativa.
Respondendo a indagação inicial: como os estudantes do curso de Pedagogia
compreendem a relação entre estágio e pesquisa, o presente estudo evidenciou que os sujeitos
demonstravam dificuldade em compreender a pesquisa como princípio intrínseco ao estágio
supervisionado, mesmo compreendendo que o curso de pedagogia oferecido pela Plataforma
Freire tem como eixo norteador a pesquisa. Quanto ao questionamento de que maneira
articulam os elementos da pesquisa na elaboração e execução dos projetos de estágio? Ficou
evidente que há ainda uma dificuldade em compreender o estágio enquanto pesquisa ação. Na
metodologia da pesquisa os sujeitos não apresentam clareza quanto ao propósito do projeto.
Em relação ao questionamento de como ocorre a análise das experiências, os sujeitos
apresentam dificuldades em elaborar o pensamento científico em detrimento do empírico.
Percebe‐se nesta relação a falta de vivencia com a pesquisa, fato que dificulta o
encaminhamento da proposta de estágio. Contudo, foi possível perceber que os sujeitos
compreendem a importância da pesquisa e pontuam que apenas o contexto da sala de aula é
insuficiente para formar o professor pesquisador. É preciso uma melhor organização da
universidade e dos cursos de licenciaturas para dar subsidio à pesquisa. Sugere‐se assim que a
coordenação de estágio provoque debates na universidade sobre a importância da pesquisa na
formação de professores.
Assim, apesar da diversidade que possa existir no modo de compreender a prática
pedagógica, é preciso ter o desejo e o compromisso de encontrar novos caminhos que possam
ajudar a melhorar a prática do estágio supervisionado. Esse desafio torna‐se maior quando todos
os alunos já são professores atuantes e precisam problematizar a prática e transformá‐la em
mote de pesquisa.
Por fim, a experiência evidenciou o quanto o estágio curricular supervisionado contribui
para a ressignificação de saberes necessários à qualificação da prática pedagógica,
especificamente dos acadêmicos que já atuam como professores da educação básica.
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Paulistana e‐mails: elisceno@ifpi.edu.br; vanessaribeiro@ifpi.edu.br
(PQ) Pesquisador
(AL) Assistente de Laboratório/Mineração
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo geral analisar o
relacionamento entre os parceiros do Pronatec e as
implicações para o programa no IFPI – Campus
Paulistana. Apresenta, também, como objetivos
específicos: identificar o relacionamento entre os
parceiros do Pronatec em todas as etapas de realização
de um curso de Formação Inicial Continuada ‐ FIC;
verificar o relacionamento entre os parceiros do
Pronatec em todas as etapas de divulgação, pré‐
matrícula e realização de um curso FIC, inclusive nos
índices de empregabilidade pós‐curso; compreender os

fatores que interferem na função social do Pronatec –
promover a qualificação profissional de jovens para
inserção no mundo do trabalho. Assim, esta pesquisa
apresenta um caráter qualitativo e fundamenta‐se por
meio de um estudo de caso a partir da aplicação de
entrevistas semiestruturadas (trinta e cinco sujeitos
sociais) submetidas a uma análise de conteúdo a partir
do método dialético. Espera‐se que este trabalho auxilie
os profissionais envolvidos diretamente com o Pronatec,
contribuindo, assim, para a reflexão e tomada de
decisões necessárias à qualidade operacional do
programa.

PALAVRAS‐CHAVE: Parceiros, Relacionamento, Gestão, Pronatec.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTNERS MANAGEMENT PRONATEC AND THE IMPLICATIONS
FOR NATIONAL PROGRAM OF ACCESS TO TECHNICAL EDUCATION AND EMPLOYMENT
ABSTRACT
The present article has the objective to analyze the
relationship between the partners Pronatec and
implications for program IFPI ‐ Campus Paulistana. It
also presents the specific objectives: to identify the
relationship between the partners Pronatec in all
stages of completion of a course of Initial Training
Continuing ‐ FIC; verify the relationship between the
partners Pronatec at all stages of disclosure, pre ‐
registration and completion of a FIC course, including
the rates of employability post‐ stroke; understand
the factors that influence the social function of

Pronatec ‐ promote the qualification of young people
entering the world of work. Thus, this research
presents a qualitative and grounded through a case
study from the application of semi‐structured
interviews (thirty‐five social subjects) underwent a
content analysis from the dialectical method. It is
hoped that this work will assist the professionals
directly involved with Pronatec, thus contributing to
the reflection and decision‐making necessary for
operational
quality
of
the
program.

KEY‐WORDS: Partners, Relationship, Management, Pronatec.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende esboçar uma análise do relacionamento entre os diversos
parceiros do Pronatec (Seduc, através dos seus representantes locais e alunos demandantes;
a equipe técnica do IFPI – Campus Paulistana ‐ coordenador adjunto, supervisor, orientador,
apoio acadêmico, apoio administrativo e professores; os empresários locais da área de
Mineração) num processo de gestão compartilhada e interdependente.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ‐ Pronatec é uma ação
do governo federal que fomenta a inclusão social através da qualificação de jovens para o
mundo do trabalho em consonância com os arranjos produtivos locais, tendo em vista o
desenvolvimento econômico‐social a partir do potencial das peculiaridades locais, levando
em conta os aspectos naturais e humanos.
A inserção desses jovens ocorre em regime de parceria com o órgão demandante. Em
se tratando do caso específico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Piauí (IFPI – Campus Paulistana), a demanda é proveniente das escolas públicas estaduais.
Desse modo, os estudantes da Seduc (Secretaria de Educação do Piauí) representam o
público alvo do Pronatec. Assim, eles têm a oportunidade de participar de cursos
profissionalizantes nas modalidades FIC – Formação Inicial e Continuada (no mínimo 160h).
Ressalta‐se que não havendo o preenchimento das vagas, estas são direcionadas à
comunidade mediante a inscrição on‐line.
É imprescindível destacar que o programa agrega muito valor à qualificação
profissional dos jovens locais, possibilitando o acesso ao mundo do trabalho, diminuindo,
assim, as chances de envolvimento com as vulnerabilidades sociais, como: drogas, violência
e prostituição, bem como elevando os Índices de Desenvolvimento Humano – IDHs, pois os
estudantes desse programa têm a oportunidade de se apropriarem de conhecimentos
técnicos indispensáveis à compreensão dos arranjos produtivos locais e da qualificação
profissional, indispensável à inserção no mundo do trabalho.
Entretanto, para a garantia da qualidade do Pronatec, o relacionamento entre os
parceiros, gestores do programa, é fundamental. Desse modo, a Seduc, através dos seus
representantes locais e alunos demandantes, a equipe técnica (coordenador adjunto,
supervisor, orientador, apoio acadêmico, apoio administrativo), os professores e os
empresários locais precisam estar em constante comunicação e atuação, para contribuir
com o sucesso do programa – qualificar, com excelência, os jovens locais, tendo vista a
inclusão no mundo do trabalho.
Esse processo eficaz de comunicação e atuação ocorre, quando existe a articulação
com o órgão demandante, a escolha dos cursos ofertados, a elaboração dos projetos dos
cursos, o acompanhamento para a execução desses projetos, com vistas à formação
profissional dos demandantes e, por fim, quando há a empregabilidade desses jovens.
Salienta‐se, portanto, que a gestão do Pronatec é determinante para a emancipação
econômica e social dos jovens locais, desde a escolha dos cursos à futura empregabilidade.
Nessa perspectiva, a seleção dos cursos deve estar atrelada à necessidade das empresas
instaladas na cidade, tendo em vista a efetiva contratação dos jovens a serem qualificados
pelo Pronatec. Além disso, os projetos dos cursos precisam atender à demanda de
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qualificação profissional tanto técnica quanto humana e social; também deverá existir a
integração entre a instituição ofertante da qualificação profissional (IFPI – Campus
Paulistana) e as empresas locais que necessitam de funcionários bem formados ao exercício
pleno de suas atividades.
Ressalta‐se que as diversas funções desempenhadas na gestão do Pronatec são
interdependentes, por isso todas elas são de fundamental importância para a eficácia do
programa.
Assim, segundo a Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de Março de 2012, artigo 5º, inciso
IV ‐ ao parceiro demandante do Pronatec (Seduc) cabe: firmar Termo de Compromisso em
Adesão à Bolsa‐Formação (vagas de educação profissional para os estudantes) e enviar o
documento à SETEC/MEC; indicar oficialmente um gestor, obrigatoriamente servidor
público, para coordenar as ações vinculadas à articulação e à implementação da Bolsa‐
Formação; informar os parceiros ofertantes quanto às demandas específicas de seu público;
divulgar a Bolsa‐Formação em seu âmbito de atuação amplamente e em conjunto com os
parceiros ofertantes, informando potenciais beneficiários quanto aos objetivos e
características dos cursos a serem ofertados; realizar a pré‐matrícula dos selecionados da
Bolsa‐Formação em turmas registradas no SISTEC, sendo a realização da pré‐matrícula
atribuição exclusiva do parceiro demandante.
De acordo com a Resolução Nº 013/2013‐ CONSUP, de 17 de Abril de 2013, aprovada
pelo IFPI, são funções do coordenador adjunto de cada campus: assessorar o coordenador‐
geral nas ações relativas à oferta da Bolsa‐Formação em cada campus da instituição, no
desenvolvimento, na avaliação, na adequação e no ajuste da metodologia de ensino
adotada, assim como conduzir análises e estudos sobre os cursos ministrados; assessorar a
tomada de decisões administrativas e logísticas que garantam infraestrutura adequada para
as atividades, bem como responsabilizar‐se pela gestão dos materiais didático‐pedagógicos;
acompanhar os cursos, propiciando ambientes de aprendizagem adequados e mecanismos
que assegurem o cumprimento do cronograma e objetivos de cada curso.
Segundo a resolução acima, são atribuições do orientador: acompanhar as atividades
e a frequência dos estudantes, atuando em conjunto com os demais profissionais para
prevenir a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a permanência; articular as ações de
acompanhamento pedagógico relacionadas ao acesso, à permanência, ao êxito e à inserção
socioprofissional; realizar atividades de divulgação junto aos demandantes, apresentando as
ofertas da instituição; aplicação de questionário avaliativo sobre toda a operacionalização do
programa (aulas, metodologia, autoavaliação, coordenação).
Conforme afirma a resolução acima, são incumbências do supervisor de curso:
interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em conformidade com o
Guia PRONATEC de Cursos de Formação Inicial e Continuada; coordenar a elaboração da
proposta de implantação dos cursos, em articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as
ações de suporte tecnológico necessárias durante o processo de formação, prestando
informações ao coordenador adjunto; coordenar o planejamento de ensino; apresentar ao
coordenador adjunto, ao final do curso ofertado, relatório de atividades; ao final do curso,
adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada, realizar análises e
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estudos sobre o desempenho do curso; acompanhamento sistemático do processo de
avaliação da aprendizagem dos discentes.
São atribuições do pessoal de apoio às atividades acadêmicas e administrativas:
apoiar a gestão acadêmica e administrativa das turmas; acompanhar e subsidiar a atuação
dos professores; realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados e a
organização de pagamentos dos bolsistas, entre outras atividades administrativas e de
secretaria; prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo.
Desse modo, as atribuições de cada membro gestor do Pronatec são amplas e
intensas, logo, para o êxito do programa, é necessária uma articulação competente e
comprometida com a formação profissional dos jovens estudantes, propiciando‐lhes a
inserção no mundo do trabalho.
Para Paro (1997), a interação representa a ação recíproca com mútua influência nos
elementos inter‐relacionados e encontra‐se entrelaçada com a comunicação, a intervenção
e a participação de todos os segmentos e pessoas envolvidas, compondo uma rede de
interdependências, constituindo uma unidade dinâmica, que se desenvolve de forma
relacional e pluralista.
Nessa gestão participativa e inter‐relacional, conforme afirma Krawczyk (1999), todos
os participantes são potencialmente ativos emissores, receptores e produtores de
informações; co‐criadores de uma densa trama de inter‐relações entre pessoas, práticas,
valores, hábitos, crenças e tecnologias em um contexto caracterizado pela diversidade,
evolução e interdependência entre todos os seus componentes.
Nesse contexto, a gestão do Pronatec, caracterizada como participativa e inter‐
relacional, constitui‐se como um espaço de mútua influência, intervenção e sonhos, no qual
a alteração em um elemento implica uma mudança em todos os demais. Trata‐se da busca
da unidade pela diversidade (FREIRE, 2001) e da diversidade que se inscreve na unidade
(MORIN, 2000), da criação de espaços de aceitação e convivência em patamares de
equilíbrio entre o possível e o desejável (OLIVEIRA, 1997), para que se possa atribuir sentido
às informações, compreender e atuar no contexto como sujeitos históricos, conscientes da
responsabilidade de seus diversos papéis como individuo, como representante de sua
instituição e de seus relacionamentos sociais.
Desse modo, a atuação do gestor, embasada na interação, pauta‐se pela criação e
manutenção de relacionamentos inter e intrainstitucional e na interdependência entre
todos, propiciando a tecitura de integrações abertas, capazes de suportar dissensos,
enfrentar conflitos, contradições e ambiguidades, reconhecer potencialidades e limitações,
privilegiarem a construção de espaços de diálogo, negociação, busca de convergência de
ideias e de entendimento coletivo.
Portanto, cabe à equipe gestora instigar uns aos outros e a si próprio, bem como
proporcionar condições para a criação de uma cultura de compartilhamento, produção
colaborativa e gestão do conhecimento produzido.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa caracteriza‐se como um estudo de caso e tem caráter
qualitativo, uma vez que o objeto de estudo e os objetivos propostos caracterizam‐se de
forma ampla e, para o seu entendimento, é necessária uma vasta interpretação dos dados.
De acordo com Melucci (2005), o uso desse tipo de pesquisa fundamenta‐se pela própria
dinâmica de complexidade que caracteriza a sociedade atual.
Assim, analisar o relacionamento entre os parceiros do Pronatec (Seduc, através dos
seus representantes locais e alunos demandantes, equipe técnica do Campus Paulistana–
coordenador adjunto, supervisor, orientador, apoio acadêmico, apoio administrativo,
professores do Pronatec, empresários locais) e as implicações para o programa, no IFPI –
Campus Paulistana, requer esse tipo de pesquisa, para que os dados possam ser
interpretados e revelados com validação científica.
Vale ressaltar que foi utilizado o método dialético. Como afirma Alves (1988), esse
método é de suma importância na investigação sobre a realidade social, para que se proceda
à análise dos dados dessa realidade concreta de maneira que possam ser produzidos os
elementos abstratos que permitem desvelar as interações e determinações do processo.
Com vistas a atingir os objetivos deste trabalho, delimitou‐se o universo desta
pesquisa ao serem definidos os participantes e o espaço de sua realização, bem como os
procedimentos de coleta de dados e de análise e interpretação dos resultados.
Salienta‐se que esta pesquisa foi realizada mediante as contribuições de vários
sujeitos sociais: a representante do Pronatec na Seduc em Paulistana (1); os alunos da turma
de Operador de Explosivos em Jazidas no Pronatec (oferta FIC‐IFPI‐Campus Paulistana, 20
estudantes), a equipe técnica do Pronatec do IFPI‐Campus Paulistana (1 coordenador
adjunto, 1 supervisor, 1 orientador, 1 apoio acadêmico, 1 apoio administrativo), os
professores da turma de Operador de Explosivos de Jazidas (6 educadores) e empresários
locais da área de Mineração (3). O espaço desta pesquisa foi trifásico, ou seja, passou por
três locais básicos: Seduc em Paulistana (17ª Gerência Regional de Educação), IFPI – Campus
Paulistana e sede das empresas de Mineração instaladas na cidade.
Para a realização da coleta de dados, utilizou‐se a entrevista semiestruturada (a partir
de tópicos‐guia) com os sujeitos sociais acima mencionados. Considerando o universo de 35
colaboradores, esta pesquisa conta com um quantitativo de amostragem bastante
significativo à análise e à tabulação dos dados.
Com vistas a obter o livre consentimento dos participantes, elaborou‐se um Termo
de Consentimento, que previu a autorização desta pesquisa, primando pelo sigilo e
anonimato das informações coletadas, sendo somente utilizadas cientificamente. Vale a
pena considerar que Gatti (2005) afirma que, embora alguns critérios sejam pautados para a
realização do convite às pessoas para participarem da pesquisa, sua adesão deve ser
voluntária.
Para a realização da análise dos dados desta pesquisa, empregou‐se a análise de
Conteúdo. Para Franco (2003), o ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem.
Segundo ele, a Análise de Conteúdo assenta‐se nos pressupostos de uma concepção crítica e
dinâmica da linguagem, entendida como uma construção real de toda a sociedade e como
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expressão da existência humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e
desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre
linguagem, pensamento e ação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto à análise e à interpretação dos dados obtidos, pode‐se afirmar que:
1. A representante do Pronatec na Seduc em Paulistana (17ª Gerência Regional de
Educação) informou que há algumas falhas de comunicação entre os órgãos cooperados
(Seduc e IFPI – Campus Paulistana). No entanto, quando esses equívocos são sanados, existe
um bom relacionamento em termos de divulgação dos cursos nas escolas estaduais,
ocorrendo, assim, uma razoável demanda para a realização da pré‐matrícula. Desse modo,
para que a qualidade da gestão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec seja elevada, faz‐se necessária uma melhor parceira calcada na
comunicabilidade e interação entre as instituições (Seduc – demandante e IFPI – Campus
Paulistana – ofertante).
2. 40% dos alunos do Curso de Operador de Explosivos em Jazidas (Pronatec‐
Formação Inicial Continuada ‐ FIC) afirmaram que conseguiram se matricular graças à
divulgação e à realização da pré‐matrícula da Seduc; 60% comunicaram que a inserção no
referido curso ocorreu através das inscrições online. Sendo assim, mesmo ocorrendo o
privilégio de matrícula para os alunos oriundos das escolas estaduais de Paulistana, ainda o
maior índice de matrícula é efetuado através das inscrições online. Dessa forma, o trabalho
de divulgação do órgão demandante é reduzido e pouco eficiente. Salienta‐se, também, que
90% dos alunos atestaram que o trabalho docente é de altíssimo nível, contribuindo, assim,
à melhoria da formação profissional; 10% dos discentes ponderaram sobre a metodologia e
relacionamento de alguns professores que comprometeram parcialmente a qualidade do
curso. Nessa perspectiva, verifica‐se que a prática docente foi desenvolvida com qualidade,
favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 80% dos alunos também destacaram
que o acompanhamento da equipe técnica do Pronatec foi satisfatório, estando presente
durante a realização do curso, prestando esclarecimentos, bem como ouvindo e atendendo
as reivindicações; 20% dos alunos frisaram que houve alguns atrasos na prestação de
serviços da equipe técnica do Pronatec, como por exemplo, o pagamento da bolsa de
assistência estudantil. Desse modo, cabe à equipe realizar um planejamento estratégico, a
fim de resolver esse problema e garantir o pagamento da referida bolsa no tempo ideal,
para que haja a garantia do acesso e da permanência dos alunos no programa.
3. 50% dos docentes expuseram que o nível de aprendizagem dos alunos foi
satisfatório. Já os outros 50% mencionaram que o nível de aprendizagem dos alunos
apresentou‐se de forma razoável, em virtude do pouco embasamento na área de
Matemática, em especial, no domínio das quatro operações.
4. Observou‐se que 100% da equipe técnica do Pronatec (IFPI – Campus Paulistana)
externaram que o programa, teoricamente, é muito bom. Mas, na prática, há morosidade na
liberação de recursos, o que acarreta alguns conflitos no andamento das atividades
administrativas e pedagógicas. Também foi levantado por 100% dos colaboradores que
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existiu, em alguns momentos, reduzida comunicabilidade entre os membros da equipe.
Sendo assim, torna‐se necessário um planejamento mais efetivo não só da Coordenação
Adjunta e equipe do IFPI – Campus Paulistana, mas também da Coordenação Geral do
Programa, com vistas a cumprir com os prazos que demandam ações administrativas e
pedagógicas e assim elevar a qualidade no desempenho das funções de todos os integrantes
da equipe Pronatec.
5. Constatou‐se que apenas 10% dos egressos do Curso de Operador de Explosivos
em Jazidas estão trabalhando na área, um número preocupante, demonstrando, assim,
pouca articulação com as empresas locais da área da Mineração. Nesse sentido, é salutar
que o orientador do Pronatec desenvolva ações estratégicas, em conjunto com os demais
profissionais do programa, para que vagas de estágio e efetivo trabalho possam ser
disponibilizados para os cursistas egressos do Curso de Operador de Explosivos em Jazidas.
6. Conforme os representantes das empresas locais de Mineração, instaladas na
cidade de Paulistana‐PI, os contatos com os profissionais do IFPI – Campus
Paulistana/Pronatec são esporádicos e informais. Nesse contexto, cabe à equipe técnica do
Pronatec do IFPI – Campus Paulistana intensificar as reuniões/encontros com os
representantes das empresas locais de Mineração, para firmar convênio ou termo de
compromisso, tendo em vista à inserção dos jovens profissionais egressos do Curso de
Operador de Explosivos em Jazidas e de outros cursos correlatos à área da Mineração.
CONCLUSÃO
A partir dos estudos realizados, percebe‐se que o relacionamento entre os parceiros
do Pronatec (Seduc, através dos seus representantes locais e alunos demandantes, equipe
técnica do Campus Paulistana – coordenador adjunto, supervisor, orientador, apoio
acadêmico, apoio administrativo, professores do Pronatec e empresários locais) acontece de
maneira pouco eficaz, pois o maior índice de matriculados nos cursos do Pronatec‐FIC não é
proveniente do órgão demandante (Seduc – 17ª Gerência Regional de Educação), mas do
processo de matrícula online, que é extensivo à comunidade.
Vale ressaltar, também, que a comunicabilidade entre os membros do programa e o
planejamento desenvolvido por eles (desde as demandas do MEC, passando pela
Coordenação Geral (IFPI – Teresina‐PI e Coordenação Adjunta – IFPI – Campus Paulistana)
não satisfazem ao critério da excelência, pois ocorrem atrasos no pagamento da Bolsa‐
Formação (professores e equipe técnica) e no pagamento da Bolsa de Assistência Estudantil,
desencadeando conflitos, desmotivação e descrédito quanto à qualidade da
operacionalização do programa.
Salienta‐se, ainda, que a função social do Pronatec – promover a qualificação
profissional de jovens para inserção no mundo do trabalho – fica comprometida, quando se
observa que somente 10% dos egressos do Curso de Operador de Explosivos em Jazidas
conseguem a empregabilidade nas empresas locais de Mineração.
Portanto, a qualidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
– Pronatec deve ser melhorada com a intensificação da comunicabilidade e interação entre
os colaboradores do programa, além do cumprimento de um planejamento estratégico,
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capaz de garantir o acesso, a permanência, o êxito e a inserção social, profissional e cidadã
dos egressos dos cursos ofertados.
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RESUMO
O currículo é uma contribuição importante para o
desenvolvimento da atividade docente e um
instrumento útil para orientar a prática
pedagógica. O presente trabalho tem como objetivo
refletir sobre os desafios e as perspectivas de
professores em relação ao currículo escolar e a prática
de ensino em matemática como um universo da
educação formal que visa à formação do indivíduo para
o exercício da cidadania. Destaca‐se o currículo como
mais que um conjunto de matérias presentes na matriz
curricular ele pode ser entendido como um conjunto de
estratégias e componentes necessários para se atingir as
metas da educação e o conhecimento matemático como

uma construção social. Para a realização deste estudo,
realizou‐se uma pesquisa de campo com professores de
matemática, que atuam do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental em duas escolas municipais da cidade de
Cedro, Ceará. O instrumento para a coleta de dados foi
uma entrevista semi‐estruturada composta por três
questões, onde os pesquisados expressaram
posicionamentos relacionados ao fazer pedagógico
cotidiano diante do desinteresse dos alunos em relação
à aprendizagem matemática como um impasse que
dificulta o desenvolvimento da prática docente, bem
como os desafios e as perspectivas em relação à prática
de
ensino
na
disciplina
de
Matemática.

PALAVRAS‐CHAVE: docência; ensino‐aprendizagem; matemática; desafios.

SCHOOL CURRICULUM AND TEACHING PRACTICE: CHALLENGES AND PERSPECTIVES FROM THE
PERSPECTIVE OF TEACHERS OF MATHEMATICSABSTRACT
ABSTRACT
The curriculum is an important contribution to the
development of the teaching activity and a useful tool to
guide the pedagogical practice. The present work aims
to reflect on the challenges and prospects of teachers in
relation to the school curriculum and the teaching
practice in mathematics as a universe of formal
education that aims at training of the individual for the
exercise of citizenship. The curriculum as a set of
strategies and components required to achieve the goals
of education and the mathematical knowledge as a
social construction. For this study, there was a field

research with teachers of mathematics, which act of the
6th to 9th grade in two municipal schools of Cedar City,
State of Ceará. The instrument for data collection was a
semi‐structured interview consisted of three issues,
where those surveyed expressed related placements to
make everyday teaching on the students ' disinterest in
relation to learning mathematics as an impasse that
hampers the development of teaching practice, as well
as the challenges and perspectives in teaching practice
in the discipline of Mathematics.

KEY‐WORDS: teaching; teaching‐learning; mathematics; challenges.
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CURRÍCULO ESCOLAR E PRÁTICA DE ENSINO: TENSÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE
PROFESSORES DE MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os desafios e as perspectivas de
professores em relação ao currículo escolar e a prática de ensino em matemática como um
universo da educação formal que visa à formação do indivíduo para o exercício da cidadania. A
Matemática configura‐se como um importante componente curricular “na construção da
cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos
e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar” (PCNs, 1997, p. 19).
Como se sabe, o currículo é um instrumento útil para orientar a prática
pedagógica e uma contribuição para o professor desenvolver suas atividades docentes.
As construções curriculares abrangem um vasto campo de conhecimento e levantam vários
questionamentos sobre a disseminação do conhecimento e a formação do cidadão. Assim,
estudos apresentam diferentes olhares no que se refere à maneira como esse conhecimento
deve ser compreendido pelo educando.
Neste trabalho, se apresenta algumas reflexões sobre currículo escolar e ensino de
matemática, destacando o posicionamento de professores de matemática, os quais atuam no
ensino fundamental em escolas municipais da cidade de Cedro, estado do Ceará, aonde os
pesquisados apresentam considerações em relação ao ensino de matemática e as dificuldades
encontradas no chão da escola no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem.
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO ESCOLAR E PRÁTICA DE ENSINO EM MATEMÁTICA
O currículo escolar aborda um diversificado campo de saberes, pois se entende que
currículo não tem uma definição pronta e acabada. Ele é um processo em constante construção e
ao mesmo tempo em que é uma questão de “conhecimento e identidade” (SILVA, 2005) também
é uma questão de “ideologia e poder” (SILVA 2005). Sendo assim, currículo é muito mais que um
conjunto de matérias presentes na matriz curricular, é tudo que deve ser transmitido aos alunos,
desde as matérias bases como português e matemática, até valores que se diferenciam em
distintos contextos sociais. Por isso, para qualquer grupo que se disponha a analisar assuntos
relacionados a área educacional é indispensável os debates referentes ao currículo escolar e as
praticas de ensino.
As práticas de ensino podem ser entendidas como todos os artifícios que o docente
pode utilizar para que o processo de ensino aprendizagem de fato aconteça. Segundo Lima &
Lima (2013, p.86) “[...] deve‐se refinar as praticas de ensino para que os saberes matemáticos se
tornem, cada vez mais, acessíveis aos educandos.” Assim, fica ao professor a incumbência de
buscar formas para fazer com que os conteúdos que serão ensinados de fato possam ser
assimilados pelos discentes.
Com relação a definição de currículo escolar, varia muito de autor para autor, mas, sem
perder sua essência. Na concepção de D’Ambrosio (2011, p. 26) o currículo é o “conjunto de
estratégias para se atingir as metas maiores da educação. O currículo tem como componentes
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solidários objetivos, conteúdos e métodos”. Com isso, pode‐se afirmar que a definição de
currículo escolar associa‐se as praticas de ensino, pois, ambas tem como finalidade de mediar
estratégias que possibilitem o processo de ensino aprendizagem. Mas quando relacionado a uma
matéria especifica, segundo Saviana (2006, p.22)
[...] embora seja possível estudar‐se a evolução dessa(s) ou daquela(s) disciplinas(s) na
historia de determinado(s) currículo(s), cada disciplina tem, por sua vez, uma historia
“autônoma”, com trajetória própria, envolvendo fatores específicos e sofrendo/
exercendo influencias peculiares.

Em relação ao ensino da matemática em si, a analisa quais seria as principais
dificuldades encontradas pelos discentes e as indagações em relação às melhores formas de fazer
com que o processo de ensino‐aprendizagem aconteça tendo o currículo escolar e prática de
ensino em matemática como uma estrutura indissociável no contexto da educação formal,
mediante o sistema de ensino vigente.
Com isso, o currículo deve ser compreendido como a sintonia entre a teoria educacional
e a prática escolar, delineando o que de fato pode ocorrer em sala de aula, como instrumento
articulador de possibilidades, necessidades, interesses da escola, mediante um conjunto de
escolhas e ações desencadeadas no interior da escola.
CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada no município de Cedro, região centro‐sul do estado do Ceará
com professores do ensino fundamental, precisamente nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental Deputado Obi Viana Diniz e Gabriel Diniz, situadas na sede do município. Para seu
funcionamento as escolas contam com um Núcleo Gestor formado de Diretor(a), Coordenador(a)
Pedagógico(a)e Secretário(a) Escolar; Professores e Servidores que atendem aos alunos
regularmente matriculados nas instituições.
Constatou‐se por meio de dados fornecidos pelas instituições em um site oficial que o
rendimento médio de aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática não ultrapassava a
marca dos 20% até o ano de 2011 e os docentes tinha consciência que essa realidade não se fazia
muito diferente nos dias atuais. Partindo dessa constatação, foram feitas perguntas aos
professores com o intuito de poder identificar os principais fatores que poderiam ser os
causadores da aprendizagem não satisfatória dos discentes.
Os sujeitos da pesquisa são professores de matemática que atuam nas escolas acima
citadas. Para a coleta de dados, utilizou‐se como instrumento de coleta de dados uma entrevista
semi‐estruturada composta por três questionamentos onde os pesquisados expressaram seu
posicionamento em relação à prática de ensino da disciplina de Matemática.
A entrevista constitui‐se das seguintes perguntas: Quais métodos você acha que são
indispensáveis para promover uma melhora no processo de ensino‐aprendizagem do ensino da
matemática? Com professor de escola pública, quais os principais desafios encontrados no
cotidiano da profissão? Tendo em vista as condições sociais e econômicas dos alunos onde, nem
sempre os mesmos apresentam condições favoráveis para a aprendizagem, quais seriam os
métodos de avaliação mais eficazes, para alunos que apresentam dificuldade no rendimento
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escolar? Norteando‐se por princípios éticos de preservação dos pesquisados optou‐se por
classificá‐los pelas três primeiras letras do nosso alfabeto A, B e C (Professor A; Professor B e
Professor C) para analisar as contribuições dos pesquisados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise das informações coletadas iniciou‐se com a verificação do roteiro das
entrevistas semiestruradas aplicadas aos professores. Após as transcrições das entrevistas foram
analisadas as respostas e justificativas dos participantes da pesquisa. A primeira pergunta
relacionava‐se as metodologias que os pesquisados achavam indispensáveis para promover
melhoria no processo de ensino e aprendizagem da disciplina matemática no contexto escolar. As
falas dos professores apresentadas a seguir mostram que:
Um professor que saiba dialogar e entender a realidade de cada aluno, sem esquecer
que um trabalho um pouco mais lúdico direcionado ao ensino fundamental sempre pode
ser considerado um ótimo auxilio, pois o importante e os alunos verem aquilo que estão
trabalhando de forma concreta. (Professor C)
Trabalhar com todo detalhamento do conteúdo, procurando uma maneira mais simples
de transmitir o conteúdo para os alunos e tentar mostrar importância desses conteúdos
futuramente. (Professor A)
Uma aula bem trabalhada aonde o professor busque estímulos adequados para receber
uma motivação duradoura. (Professor B)

Em relação a essa primeira pergunta realizada aos professores, eles mostraram opiniões
diferenciadas. Falaram de vários aspectos que se relacionam ao processo de ensino
aprendizagem. Contudo, concordam que a inovação em suas aulas com um trabalho lúdico pode
ser uma importante iniciativa para a motivação dos seus alunos, pois, a aula de matemática é um
local onde o discente realizará novas descobertas trabalhando o seu lado intelectual e criativo. O
mesmo só ocorrerá se houver a participação efetiva do discente no decorrer da aula.
Quando se fala de prática de ensino de matemática, as aulas expositivas e resolução de
exercícios são indispensáveis, entretanto, segundo Pinto e Tavares (2010) um trabalho lúdico é
necessário para a aprendizagem desde que as atividades realizadas possam ser significativas e
bem dirigidas, pois os alunos com esse tipo de atividade desenvolvem diversas capacidades,
entre elas, criatividade, a socialização, o respeito, entre outras.
Assim, o discente não pode deixar de apresentar a forma mais tradicional de ensino que
relaciona a apresentação de conceitos e a resolução de exercícios. Mas, sempre que possível, o
ideal é que esse profissional diversifique suas aulas, com um trabalho lúdico, tornando as aulas
de matemática um local divertido e ajudando seus alunos a trabalhar mais áreas do intelecto dos
mesmos.
A segunda pergunta tratou sobre os principais desafios enfrentados em sala de aula,
principalmente na escola pública, na qual a realidade sócio‐econômica dos discentes acaba de
alguma forma influenciando no processo de aprendizagem e no cotidiano da profissão. As falas
transcritas abaixo expressam o posicionamento dos pesquisados.
Falta de recursos. (Professor C)
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Estimular os alunos a estudar tentando mostrar a importância dos estudos. (Professor A)
A educação básica que os familiares nem sempre proporcionam, no caso, respeito.
(Professor B)

O Professor A destacou que um dos principais fatores é a falta de recursos suficientes
para a melhoria do ensino, entretanto, existem escolas consideradas modelo em relação à
aprendizagem e que dispõem de recursos similares às demais. Então seria a disposição de
recursos um fator essencial para a melhora do ensino?
A disposição de recursos não pode por si só ser considerado um fator essencial isolado
para a melhora da aprendizagem, visto que, o professor para o processo de ensino‐aprendizagem
enfrenta vários desafios que vão muito além da falta de espaço físico adequado e material
didático suficiente para a realização do seu trabalho.
Já o Professor B destaca que um dos principais fatores é a falta de estimulo apresentado
pelos alunos. Estes, muitas vezes, vão para a escola desmotivados, dificultando o
desenvolvimento da aprendizagem dos mesmos. Diante disso, o professor precisa estimular os
educandos na tentativa de envolvê‐los nas atividades sugeridas, buscando despertar nos alunos
interesse pelos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Para o exercício da docência, o professor de escola pública ou até mesmo da rede
privada de ensino enfrenta muitos desafios, os quais devem ser superados todos os dias. Aqui
citamos apenas dois dos vários problemas enfrentados em sala de aula, cabendo ao docente em
regência, identificá‐los, e por meio de sua experiência procurar a melhor forma de lidar com eles.
Como a investigação direcionava‐se também ao baixo rendimento escolar apresentado
pelos alunos, não se poderia esquecer de analisar as forma de avaliação utilizadas pelos
professores. Quando indagados sobre os métodos de avaliação que consideravam mais eficazes
para alunos que apresentam maior dificuldade no rendimento escolar, os pesquisados
responderam que seria indispensável:
Tentar aplicar um tipo de avaliação diferenciada procurando simplificar os problemas
relacionados a um determinado conteúdo. (Professor A)
Conhecer o comportamento e ter o apoio psicopedagogico e pedagógico (conhecimento)
para identificar qual a dificuldade do aluno e só a partir disso poder ajudar. (Professor B)
Um acompanhamento diário dos alunos com listas de exercícios auxiliados pelo
professor. (Professor C)

A avaliação segundo Fernandes e Freitas (2007) é apresentada como uma das atividades
do processo pedagógico necessariamente inserida no projeto pedagógico da escola, não
podendo, portanto, ser considerada isoladamente. Deve ocorrer em consonância com os
princípios de aprendizagem adotados e com a função que a educação escolar tenha na
sociedade.
Na fala do professor A, percebe‐se que o mesmo destaca que diminuir o nível de
dificuldade das questões das provas, poderia ser uma saída, porém, seria este realmente o
método eficaz? Segundo Hoffman (2005) que defende três princípios básicos, um deles diz que a
avaliação não deve ser um método para “punir” o discente e sim uma forma de identificar onde
está às principais dificuldades deste aluno para o professor possa atuar efetivamente, sendo
assim, a diminuição do grau de dificuldade das provas talvez não viesse a solucionar o problema
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

principalmente dento em vista que se fizesse isso para um aluno teria que fazer para todos, e
essa atitude só diminuiria o nível da turma.
Para um caso como esse, uma saída interessante poderia ser a variação no nível das
questões onde teria questões básicas, intermediárias e mais complexas motivando assim os
alunos a estudarem mais, pois, todos almejam atingir a nota máxima.
O Professor C destacou que a avaliação contínua poderia ser uma boa forma de
avaliação, onde poderia se identificar as principais dificuldades dos discentes, entretanto, abolir
as “provas escritas” seria uma opção favorável?
Esta seria uma atitude muito radical que provavelmente não atingiria a meta desejada.
Ainda segundo Hoffman (2005), o professor deve interpretar a prova não para saber o que o
aluno não sabe, mas para pensar em quais questões pedagógicas ele deverá desenvolver para
atender esse aluno. Assim, a prova deve ser usada como um meio de identificação e auxilio que,
quando bem utilizado, poderá ajudar o docente no redimensionamento do processo de ensino‐
aprendizagem.
Quanto ao posicionamento do professor B, um apoio de especialistas como psicólogos,
pedagogos, assistentes sociais entre outros profissionais nas escolas é algo indispensável, não
somente no processo de avaliação, mas em outros aspectos do processo de ensino‐
aprendizagem. É evidente que se espere que o professor seja capaz de desempenhar diversas
atribuições e certamente ele exerce, entretanto, diante de determinados problemas o professor
necessite da ajuda de profissionais de outras áreas para auxiliá‐lo, o agravante é que nem sempre
o município dispõe destes profissionais. Sendo assim, verifica‐se que a avaliação é um processo
complexo, pois não é fácil avaliar, porém é por meio da avaliação que o professor pode detectar
problemas de aprendizagem do seu aluno e, consequentemente, ser capaz de melhorar seus
procedimentos de avaliação.
A partir desta pesquisa pode‐se constatar que ensinar é uma atividade complexa, pois,
diversos fatores se encontram envolvidos e este se encontra em constante construção, sendo
necessário que cada protagonista envolvido busque desenvolver o processo de ensino‐
aprendizagem, não esquecendo que a matemática é um conhecimento necessário para o
crescimento cidadão dos educandos.
CONCLUSÃO
O currículo escolar e as práticas de ensino em matemática são processos em constante
construção. Para se fazerem efetivos, precisam passar pelas mãos dos docentes que são os
responsáveis pelo desencadeamento do processo de ensino‐aprendizagem. As práticas de ensino
apresentadas pelos docentes caracterizam‐se como importantes para a formação de cidadão
conscientes do seu papel, principalmente em matemática, pois como foi apresentado torna‐se
necessário aproximá‐la da realidade do aluno para que o mesmo possa entender o porquê de
estudá‐la.
No exercício da docência, o professor enfrenta inúmeros desafios, principalmente,
promover a aprendizagem de alunos que apresentam desmotivação em relação aos conteúdos
matemáticos, dificultando o desenvolvimento do trabalho docente e exigindo que o professor
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pense diferentes estratégias de ação para envolver os alunos nas atividades e trabalhos sugeridos
em sala de aula.
Mediante as reflexões apresentadas neste artigo, observou‐se que para que o processo de
ensino‐aprendizagem de fato aconteça se faz necessário analisar constantemente os vários
aspectos envolvidos neste processo, cabendo a escola, juntamente com os professores e órgãos
responsáveis, identificar as melhores formas para que o discente consiga assimilar o conteúdo
que lhe é apresentado.
Portanto, é importante destacar que as reflexões e os estudos relacionados ao campo
curricular e a prática de ensino em matemática caracterizam‐se como relevantes, pois podem
conduzir a melhores formas de superação dos principais desafios encontrados na educação que
pode ser compreendido como um processo em constante construção.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.
D’AMBROSIO, U. Educação para uma sociedade em transição. Natal – RN: UFRN, 2011.
ESCOLA DEPUTADO OBI DINIZ. Disponível em: http://www.qedu.org.br/escola/61774‐emef‐obi‐
viana‐diniz‐deputado/contexto?rede=todas. Acessado em maio de 2013.
FERNANDES, C. O. & FREITAS, L. C. Currículo e Avaliação. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2007.
HOFFMANN,
J.
Uma
mudança
efetiva
da
avaliação.
Disponível
em:
www.direcionaleducador.com.br/artigos/entrevista‐jussara‐hoffmann. Acessado maio de 2013.
PINTO, C. L. & TAVARES, H. M. O lúdico na aprendizagem: apreender e aprender. Disponível em:
http://jogoscooperativos.files.wordpress.com/2012/06/lc3badico.pdf. Acessado em maio de
2013.
SAVIANA, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método
no processo pedagógico. Campinas, SP: Autores associados, 2009.
SILVA, T. T. Documento de identidade: Uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte:
Autêntica, 2005.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

COMPORTAMENTOS INDISCIPLINADOS DE ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
AO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DE REGISTROS DE ATENDIMENTO ESCOLAR
1

I. A. A. Rodrigues (PS)¹ ; L. C. Marques (IC)1
Instituto Federal da Paraíba (IFPB) ‐ Campus Campina Grande
e‐mail: kikoicaro@hotmail.com

(PS) Psicólogo
(IC) Iniciação Científica

RESUMO
A indisciplina se apresenta como fato constante em
qualquer instituição educacional, e o registro de
atendimento escolar, no qual são registradas as
ocorrências
disciplinares,
configura‐se
como
instrumento necessário para o acompanhamento e
avaliação dos comportamentos desviantes das normas
executados pelos discentes. Portanto essa pesquisa
explicativa, de campo, transversal, quali‐quantitativa e
documental
visa
investigar
quais
são
os
comportamentos indisciplinados descritos nos registros
de atendimento escolar de alunos dos Cursos Técnicos
Integrados do IFPB – Câmpus Campina Grande no ano
letivo de 2012 e como estão organizadas estas
informações
nestes
documentos
investigados.
Observou‐se que o maior número de ações
indisciplinadas consistiu em conversas em sala de aula,
seguidas dos atos nomeados de comportamentos

inadequados, além do mais, estes registros carecem de
informações, como a ausência da anotação das atitudes
docentes perante o comportamento do estudante,
dificultando, assim, a compreensão clara do fato
ocorrido e os devidos encaminhamentos para a
resolução do conflito ocorrido. Esta pesquisa revela
também a necessidade de algumas mudanças no arranjo
e no modo do preenchimento deste documento.
Possivelmente, com essas mudanças, este registro
superará a função meramente descritiva e transcenderá
para um instrumento de análise das relações
interpessoais na sala de aula, propiciador de
desenvolvimento humano.

PALAVRAS‐CHAVE: indisciplina, comportamento, registros de atendimento, técnico integrado.

UNRULY BEHAVIOUR OF STUDENTS OF TECHNICAL INTEGRATED TO HIGH SCHOOL COURSES:
ANALYSIS OF SCHOOL ATTENDANCE RECORDS
ABSTRACT
Indiscipline is presented as a constant fact in any
educational institution, school attendance and
registration, in which are recorded disciplinary incidents,
appears as a necessary tool for the monitoring and
evaluation of the deviant behaviors of standards
performed by students. So this explanatory field
research, cross‐sectional survey, quali ‐quantitative and
documentary aims to investigate which unruly behavior
described in the records of school attendance of
students of the Integrated Vocational IFPB ‐ Campina
Grande Campus in academic year 2012 and how they
are organized information investigated in these
documents. It was observed that the largest number of
undisciplined actions consisted of conversations in the

classroom, followed by the nominated acts of
inappropriate behavior, moreover, these recordes have
lacks of informations, such as lack of annotation of
faculty attitudes towards student behavior, thus
hampering a clear understanding of the fact occurred
and appropriate referrals to resolve the conflict that
occurred. This research also shows the need for some
changes in the arrangement and in the way of
completing this document. Possibly with these changes,
this record will exceed the merely descriptive function
and transcend to a tool of analysis of interpersonal
relationships in the classroom, enabling the human
development.

KEY‐WORDS: indiscipline, behavior, attendance records, technical integrated.
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COMPORTAMENTOS INDISCIPLINADOS DE ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
AO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DE REGISTROS DE ATENDIMENTO ESCOLAR
INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta parcialmente os resultados da pesquisa A Gestão da Indisciplina
pelo Professor e pela Escola – Análise dos Registros de Atendimento Escolar, fomentada pelo
Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Pró–Reitoria de Pesquisa do IFPB (PIBICT),
desenvolvido em 2013.
A Indisciplina é uma temática e um fato bastante presente no cotidiano do professor e da
instituição de ensino, pois o comportamento sem disciplina interfere fundamentalmente no
objetivo primordial da missão destes que é o processo ensino‐aprendizagem. Ela alcança
instituições públicas e privadas, além de interferir na prática de diferentes agentes educacionais.
Aquino (2011) num estudo longitudinal sobre os registros de ocorrências disciplinares
referentes a seis turmas de ensino médio de uma escola na cidade de São Paulo apresenta que,
entre os anos de 2003 e 2004, 38% dos alunos estiveram envolvidos com episódios disciplinares,
chegando a 70% em 2007.
Para Almeida e Simões (2005) a instituição escolar é um espaço que, pela sua característica
de produzir e organizar o conhecimento, privilegia os registros, tais como aqueles referentes à
matrícula, os diários de classe, os cadernos, os quais reproduzem as práticas sociais de registros
que qualificam a nossa vida em sociedade, como as certidões de nascimento e de óbito.
Dentre os registros documentais da escola, os registros de ocorrência ou atendimento
escolar se apresentam como um documento no qual se possibilita a investigação de como as
questões disciplinares são tratadas numa instituição educacional.
Para tanto, este artigo se propõe a investigar quais são os comportamentos indisciplinados
descritos nos registros de atendimento escolar de alunos dos Cursos Técnicos Integrados do IFPB
– Câmpus Campina Grande no ano letivo de 2012 e como estão organizadas estas informações
nos documentos investigados.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho caracteriza‐se, quanto aos objetivos, como uma pesquisa explicativa.
Segundo Gil (1999) a pesquisa explicativa tem como objetivo identificar os fatores que
determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
O fato de analisar os registros de atendimento escolar define essa pesquisa como de
tipologia documental. Silva e Grigolo (2002) definem a pesquisa documental como aquela
direcionada a materiais que não tiveram uma análise aprofundada e visa selecionar, tratar e
interpretar a informação bruta, com o fim de extrair dela sentido e valor. Gil (1999) complementa
a ideia, ao dividir os documentos em dois tipos principais: fontes de primeira mão, que são
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aquelas que não receberam qualquer análise, como documentos oficiais e reportagens
jornalísticas; e fontes de segunda mão, que consistem em materiais que, de algum modo, já
foram analisados, tais como relatórios de pesquisa e tabelas estatísticas. Desta forma, os dados
resultantes dos registros de atendimento escolar são caracterizados como de primeira mão.
Com relação à natureza das fontes utilizadas, este trabalho é qualificado como uma
pesquisa de campo. Para Severino (2007) na pesquisa de campo a coleta dos dados é feita nas
condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem
intervenção e manuseio por parte do pesquisador.
Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa pode ser definida como qualitativa
e quantitativa, já que esta não se prende apenas a aspectos subjetivos, mas também aos
numéricos. (MINAYO, 1993).
No tocante ao calendário de pesquisa, esta se caracteriza como transversal, devido aos
documentos a serem analisados na pesquisa documental corresponderem a um recorte dentre
todos os registros de ocorrência arquivados. Como afirma Gray (2012), no estudo transversal, os
dados são coletados em um momento como uma espécie de fotografia. Neste trabalho, o recorte
de tempo compreendeu o ano letivo de 2012.
A população de estudo constituiu‐se de registros de atendimento escolar nos quais
constam as ocorrências disciplinares discentes, sobre alunos dos Cursos Técnicos Integrados
encaminhados ou solicitados pelos professores que lecionam ou lecionaram nos cursos técnicos
integrados do IFPB do ano letivo de 2012. A opção por este corte transversal se deve ao fato de
que a equipe de Técnicos Administrativos em Educação que arranjam às Coordenações de
Assistência ao Estudante e Pedagógica em sua composição básica com os profissionais Assistente
Social, Psicólogo, Pedagogo e Técnico em Assuntos Educacionais, já estava formada neste ano,
fato que propiciou a execução de atividades sobre o apoio ao trabalho docente de modo mais
efetivo, como no caso do registro de atendimentos escolares e seus posteriores desdobramentos
e, também, o Regulamento Disciplinar Discente em uso que serviu como base dos registros e das
aplicações de penalidades foi convalidado pela Resolução 122/2011 – CS de 05 de dezembro de
2011.
Foram consentidos e analisados apenas 13 registros de atendimento disciplinar
(amostragem), cada um contendo apenas um estudante como responsável pela ação
indisciplinada, do total de 32 registros dos Cursos Técnicos Integrados arquivados referentes ao
ano letivo de 2012 (população) na Coordenação Pedagógica do IFPB – Câmpus Campina Grande,
conforme autorização em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A função da disciplina é muitas vezes questionada, percebida como forma de repressão,
contudo Comte‐Sponville (1998, p.16) revela a importância da polidez, resultante da educação
para os limites, como importante para o processo de humanização:
A polidez [...] é anterior à moral [...] a qual se constituirá pouco a pouco, como uma
polidez interiorizada, livre de aparências e de interesses, toda concentrada [...]. Mas
como essa moral emergiria, se a polidez não fosse dada primeiro? As boas maneiras
precedem as boas ações e levam a estas.

Sendo a disciplina fator necessário para o convívio humano, igualmente a definição e a
compreensão dos fatores propiciadores da indisciplina, neste caso a que acontece no interior da
sala de aula, são essenciais para geri‐la.
Parrat – Dayan (2009) define a indisciplina como uma infração ao regulamento interno,
uma falta de civilidade e uma agressão às boas maneiras e, principalmente, a manifestação de
um conflito.
Sobre os focos da indisciplina, Vasconcellos (199‐?) aponta que a indisciplina é um processo
que agrega muitos fatores: o desinteresse do aluno proveniente, por exemplo, da influência
midiática externa ao ambiente escolar geralmente mais atrativa que a escola; a família que não
cumpre com o papel de educar para os limites; a escola que não apoia o professor
pedagogicamente e a influência da desorganização da sociedade. O autor aborda também os
motivos que propiciam o desinteresse e consequentemente do comportamento sem disciplina
pelos alunos na contemporaneidade: atualmente existe uma crise de sentido na educação que
reflete no comportamento dos discentes em sala de aula. Antigamente obedecia‐se
passivamente às normas disciplinares, porque se almejava um futuro profissional resultante da
educação formal. Na atualidade, esse significado perdeu o valor, pois existem muitas pessoas
formadas sem trabalho ou mal – remuneradas.
A pesquisa de Dourado et.al. (2010) revela a contradição dos jovens sobre o sentido
atribuído ao estudo. Numa escola de Ensino Médio de Campina Grande, 20 estudantes
participaram de encontros que objetivavam ampliar a percepção destes sobre os projetos de
vida. Durante os encontros percebeu‐se que apesar de que os valores mais apreciados eram os
referentes às experiências e vivências momentâneas em oposição ao futuro profissional, pois
este parecia ainda distante, a maioria dos estudantes tinha como propósito de vida a realização
profissional. Como se obtém sucesso profissional sem disciplina e estudo formal?
Percebe‐se, claramente, a importância dos educadores e da instituição educacional para
propiciar direcionamento aos jovens para o encontro do sentido para a educação formal.
Antunes (2010), assim como Vasconcelos (199‐?), trata sobre os focos facilitadores do
comportamento indisciplinado do aluno em sala de aula e aponta a escola, o professor e a
interação deste com o aluno como pontos fundamentais nessa temática.
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Para que o educador possa conduzir a disciplina em sala de aula, Antunes (2009) apresenta
habilidades intra e interpessoais que o professor deve exercitar para que este se aproprie da
técnica de gerenciamento da indisciplina em nossos dias: aceitar com bom humor as diferenças
entre as pessoas; saber distinguir o essencial do supérfluo; saber ouvir antes de julgar o aluno;
ter habilidade de se colocar no lugar do outro; admitir quando estiver errado; perceber que
quando os alunos são chamados para tratar sobre o comportamento indisciplinado, geralmente
respondem com irritação e insegurança; compreender que nem todos precisam corroborar com a
ideia do educador; reavaliar os casos de indisciplina e aplicar medida disciplinar com seriedade,
rapidez e justiça. Destaca‐se, assim, a importância das relações humanas entre professor e aluno
como ferramenta essencial na administração disciplinar.
Enfatiza‐se, deste modo, a multifatorialidade que compõe a indisciplina em sala de aula, e
especialmente a responsabilidade da escola e do docente no gerenciamento do comportamento
indisciplinado em sala de aula. Nesse contexto multifatorial revela‐se, não somente, mas também
a participação essencial do professor na gestão disciplinar. Essa participação requer muito deste
profissional o qual muitas vezes não possui as ferramentas adequadas para o manejo desta
questão tão complexa. Pires (1999) afirma que o docente, às vezes por comodismo próprio, por
falta de apoio da escola ou por deficiência na formação acadêmica, não se encontra preparado
psicologicamente para receber os impactos inevitáveis e problemáticas características de sua
profissão.
No que tange à responsabilidade da escola na administração da indisciplina discente, a
Cartilha de Orientações Sobre Como Proceder Frente à Indisciplina Escolar (GOIÁS, 2010) na
seção que sugere um modelo de Regimento Escolar para as instituições de ensino, trata sobre o
Núcleo Pedagógico composto pelo Coordenador Pedagógico, Pedagogo, Assistente Social e
Psicólogo o qual tem como objetivo a promoção e o assessoramento nas atividades de natureza
técnico ‐ científica e pedagógica de modo integrado com a comunidade escolar. Dentre as
competências deste núcleo, pode‐se citar: a promoção da integração entre escola, família e
comunidade; o fornecimento de subsídios aos docentes para a melhoria do processo ensino‐
aprendizagem e a informação, de modo contínuo, aos pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento dos educandos, assim como a execução da proposta pedagógica da escola. Observa‐
se a importância do Núcleo Pedagógico Escolar, como representação da escola, no papel de
facilitador do processo ‐ ensino aprendizagem, neste caso como corresponsável pela gestão da
indisciplina escolar. No IFPB, as Coordenações Pedagógica e a de Assistência ao Estudante
exercem funções similares ao Núcleo Pedagógico proposto.
Ainda esta cartilha propõe que os casos de indisciplina escolar devem ser tratados
administrativamente pela escola, aplicando as sanções previstas no Regimento Escolar e, só em
último caso, devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar ou à Promotoria da Justiça da Infância
e da Juventude, para os devidos fins. Portanto, no âmbito do IFPB, compete à Coordenação
Pedagógica, devido à inexistência da Coordenação de Turno durante o período em que a
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pesquisa foi executada, a apuração e os devidos encaminhamentos após o registro do ato
indisciplinado apresentado pelos docentes. (Id., 2010).
Nesta conjuntura, na qual professor e escola interagem para que ocorra o processo ensino‐
aprendizagem, a investigação dos registros de atendimento escolar, os quais se constituem como
provas documentais dessa parceria, no que tange a administração do comportamento
indisciplinado do discente, pode revelar como esses dois atores educacionais interagem para que
a atividade educativa aconteça a contento e quais os resultados destas ações.
Portanto, compete investigar os registros de atendimento escolar requeridos pelos
Professores que lecionam em cursos Técnicos Integrados do Campus Campina Grande.
Esta pesquisa visa proporcionar um aprofundamento das práticas docentes e
institucionais sobre o comportamento indisciplinado dos alunos e os resultados desta podem
contribuir para a formulação de estratégias de capacitação dos docentes do Câmpus Campina
Grande e dos servidores que compõe a Coordenação Pedagógica e a Coordenação de Assistência
ao Estudante, buscando também melhorar a compreensão e o gerenciamento da indisciplina em
sala de aula a qual interfere no processo ensino‐aprendizagem.
Análises dos Registros de Atendimento Escolar – Comportamentos Indisciplinados
As ações dos estudantes em sala de aula consideradas indisciplinadas que motivaram os
registros de atendimento encontra‐se descrita no Gráfico 1.
Gráfico 1‐ Tipos de Comportamento Indisciplinado
Estudar outro
conteúdo
8%

Proferimento
de palavras de
baixo calão
15%
Recusa a
participar de
atividade
pedagógica
8%

Conversa em
sala de Aula
38%

Comportamen
to
Inadequado
31%

Fonte: Registros de Atendimento Escolar
Os atendimentos escolares apresentam em seus registros que o maior número de ações
indisciplinadas consistiu em conversas em sala de aula, seguidas dos atos tematizados com o
título de comportamentos inadequados.
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Conversas em sala de aula demandariam encaminhamento para a Coordenação
Pedagógica ou de Assistência ao Estudante? Nos registros pesquisados está ausente a informação
sobre se houve reincidência do estudante no mesmo comportamento em sala de aula e quais
estratégias o professor utilizou para gerenciar a situação antes do encaminhamento. Deste modo
como identificar as estratégias docentes que antecederam o encaminhamento? Antunes (2009;
2010) lembra que a função disciplinar do professor está vinculada ao manejo das relações
interpessoais com os estudantes.
Werneck (2011) ressalta o que chama de Educação da Presença como exemplo de atitude
docente para um ato aparentemente indisciplinado de uma estudante, a qual durante uma
conversa com o professor falou vários palavrões. Depois da aula os dois conversaram e o
professor entendeu a complexidade do caso que envolvia a aluna, que usou da conversa com o
docente para desabafar. O autor conclui:
Se não houvesse conhecimento da pessoa, nem paciência para observar o fato, o
tratamento poderia ter sido enviá‐la à coordenação com solicitação de alguma
reprimenda. Outros educadores questionam esse tipo de comportamento alegando que
a imagem do educador foi ferida pela “grossura” do trato. Mas, em minha ótica, há que
se ter uma outra e mais ampla concepção dos fatos. A confiança para desabafar não
macula o respeito. Todo ser humano precisa de um muro das lamentações. Se o tem, a
válvula da própria panela de pressão psicológica eliminará os excessos. (Ibid., p. 38, grifo
do autor).

Sobre os comportamentos inadequados, muitos deles não estão claros nas descrições,
mesmo com o auxílio do registro da norma disciplinar infringida. Como pode haver um trabalho
de reflexão com o estudante, a família deste e com o docente se não existe uma descrição
detalhada do fato ocorrido? No único registro detalhado, que versa sobre um comportamento
inadequado, uma estudante saiu da sala de aula para grampear um trabalho e retornou à sala
segurando um sorvete, e com tom ameaçador, questionou a professora se poderia permanecer
em sala nessa condição.
CONCLUSÃO
Percebe‐se que a conversa em sala de aula apresenta‐se como maior ato indisciplinado
encontrado nos registros de atendimento escolar de estudantes dos cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio do IFPB – Câmpus Campina Grande.
Esta pesquisa revela também a necessidade de algumas mudanças no arranjo e no modo
do preenchimento deste documento: a anotação da percepção do professor sobre o caso e a
inclusão de espaço para o registro das ações do docente antes do encaminhamento à
Coordenação Pedagógica (atualmente Coordenação de Turno), assim como descrições mais
claras sobre os fatos ocorridos. Possivelmente, com essas mudanças, este registro superará a
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função meramente descritiva e transcenderá para um instrumento de análise das relações
interpessoais na sala de aula, propiciador de desenvolvimento humano.
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RESUMO
Este artigo trata do problema de uma realidade aferida
no município de Boa Vista, Estado de Roraima, através
do crescimento da frota de veículos automotores dentro
de uma análise realizada em um período do ano de
2013, com projeção para 2014. A pesquisa em questão
foi realizada com base bibliográfica e na observação de
dados extraídos do Departamento Estadual de Trânsito
e demais órgãos gestores envolvidos no presente
estudo. Para demonstrar os dados encontrados e

trabalhados, utilizou‐se como ferramenta de estudo a
modelagem matemática, que mostrou e comprovou a
sua eficácia no diagnóstico do processamento das
informações, comprovando à proximidade dos temas
com a vivência diária dos fatos geradores que levam as
etapas de modelagem matemática. Com a utilização da
modelagem foi possível projetar o número de veículos
esperados para 2014, com auxílio da matemática.

PALAVRAS‐CHAVE: crescimento do número de veículos, educação, modelagem matemática.

ANALYSIS OF GROWTH OF FLEET VEHICLES IN BOA VISYA‐RR THROUGH MODELING MATH
ABSTRACT
This article deals with the problem of a reality measured
in Boa Vista, Roraima, through the growth of the motor
vehicle fleet in an analysis carried out in a period of one
year with forecast for next year. The research project
was conducted with bibliographic database and
observation data from the State Traffic Department
managers and other agencies involved in this study. To
demonstrate the data found worked and was used as a

study tool that mathematical modeling showed and
proved the effectiveness in the diagnosis information
processing, showing the proximity of the themes with
the daily experience of triggering events that take steps
of mathematical modeling. With the use of modeling
was possible to project the value expected for next year
in the capital, with the aid of mathematics vehicles.

KEY‐WORDS: education, mathematics, modeling growth in the number of vehicles.
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ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA FROTA DE VÉICULOS EM BOA VISTA‐RR ATRAVÉS DA
MODELAGEM MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO
A Matemática em seu contexto amplo é uma ferramenta de grande importância no
processo de desenvolvimento de uma nação. No que tange ao seu processo de possibilidades
sócias, interage com o ser envolvido, assim, aproximando a Ciência Matemática com os
problemas encontrados.
De acordo com os PCN’S (1998), o ensino matemático tem o papel de formar cidadãos
mais críticos e mais objetivos.
Conforme (GIARDINETTO, 1999):
A relação entre a matemática escolar e a matemática da vida cotidiana denomina‐se ser
um problema pedagógico, em lugar da necessária valorização do conhecimento
cotidiano, vê‐se ocorrer algumas pesquisas na educação matemática, uma
supervalorização desse conhecimento, na qual se perde de vista a relação com o
conhecimento escolar.

As possibilidades de trabalhos são muitas diante da expansão do mercado crescente,
sendo assim, a utilização da matemática da vida cotidiana é um instrumento perfeito para o
estudo da modelagem matemática.
A palavra modelar vem de modelo ou molde no sentido de criar, uma maneira pela qual é
possível obter‐se dados que possibilitem o entendimento dos fatos ocorridos em determinada
ação. Para a realização de tal ação é necessário o auxílio da Matemática como instrumento
propulsor de uma representação que possa compreender os dados analisados.

De acordo com BASSANEZI (2004):
A modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para obtenção e validação
de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de
previsão de tendências. A modelagem consiste, essencialmente, na arte de transformar
situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser
interpretadas na linguagem oral. (BASSANEZI, 2004 p. 24)

Segundo o autor, a modelagem consiste em transformar problemas reais em modelos
matemáticos e resolvê‐los. Através disso, a matemática se torna mais interessante e agradável
aos estudantes, pois as situações/problemas são reais e conhecidas.
Para Burak (2004), a modelagem matemática visa satisfazer o interesse dos alunos, dando
sentido ao que ele estuda, formando suas atitudes e realizando seus objetivos. Através desse
processo o sujeito trabalha com mais entusiasmo e determinação despertando assim o interesse
pela disciplina.
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Barbosa & Santos (2003), afirmam que a modelagem são práticas desenvolvidas pelos
alunos, num ambiente desencadeado pelo professor para abordar uma situação do cotidiano ou
de outra área do conhecimento. Através disso, o sujeito tem a liberdade de criar, investigar,
perguntar e atingir os objetivos que lhe são propostos.
Mediante o processo de ensino através de modelagem, Caldeira (2009), destaca que essa
prática é dinâmica permitindo ao estudante criar, inventar algoritmos de resolução ou
desenvolver algum procedimento matemático, advindo de sua vida fora do ambiente escolar,
tornando os problemas reais em problemas matemáticos e assim, resolvê‐los.
Os estudos referentes ao processo de ensino através da modelagem matemática auxiliam
os alunos na compreensão dos conceitos trabalhados em classe.
Para D’ambrosio (1986):
“Modelagem é um processo muito rico de encarar situações e culmina com a solução
efetiva do problema real e não com a simples resolução formal de um problema
artificial”.

Os autores destacam que a modelagem é o processo que visa à construção do
conhecimento matemático através de situações reais, formulando problemas e resolvendo‐os.
Possibilitando um ambiente dinâmico aos alunos, em que eles sejam capazes de identificar e
aplicar a matemática em vida cotidiana.
O processo de Ensino‐Aprendizado na disciplina Matemática é um desafio para os alunos
e professores, os primeiros se sentem desmotivado para resolver cálculo que parece não ter fim
e os educadores em buscarem metodologias diferenciadas que despertem o interesse dos
educando visando o envolvimento dos alunos.
Contudo, a matemática por ser uma ciência encantadora e desafiadora, é uma
preocupação para educadores, alunos e comunidade escolar em geral, em decorrência dos altos
índices de reprovação e insatisfação a aprendizagem.
Para D’ Ambrosio (1996):
Os maiores entraves a uma melhoria da educação têm sido o alto índice de reprovação e
a enorme evasão. Ambos estão relacionados. Medidas dirigidas ao professor tais como
fornecer‐lhe novas metodologias e melhorar, qualitativa e quantitativamente, seu
domínio de conteúdo especifico, são sem dúvida importantes, mas têm praticamente
nenhum resultado apreciável. Igualmente, focalizar esses esforços no aluno por meio de
uma maior frequência a aulas e exames ou criando novos testes e mecanismo de
avaliação tampouco tem dado resultado (D’ Ambrosio, 1996 pg. 61).

O autor destaca o baixo rendimento, em todos os níveis: “Por essa razão os alunos não
podem aguentar coisas obsoletas, além de desinteressantes para muitos”.
Com essa visão, os estudos referentes às metodologias de ensino para motivar os alunos e
melhorar esse quadro de insatisfação são inúmeros.
Segundo Brasil (1997):
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Tem‐se buscado, sem sucesso, uma aprendizagem em matemática pelo caminho de
reprodução de procedimentos e da acumulação de informações; nem mesmo a
exploração de materiais didáticos tem contribuído para uma aprendizagem mais eficaz,
por ser realizada em contextos pouco significativos e de forma muitas vezes artificial
(BRASIL, 1997, pg. 29).

Segundo Barbosa (2004), estas metodologia podem contribuir para desafiar a ideologia da
certeza e colocar lentes críticas sobre as aplicações da matemática. No entanto a aprendizagem
se dá através de metodologias que visam despertar e motivar a curiosidade do sujeito. Levando‐o
a trilhar caminhos que contribuirão para sua formação.
Para Goulart (1997):
O ensino deve ser facilitador ao processo de desenvolvimento; não um acelerador nem
entrave. Deve‐se conhecer o processo de desenvolvimento para propor problemas que o
indivíduo compreenda; resolvendo‐os, o indivíduo atingirá níveis gradualmente mais
elevados que o habilitarão a aprendizagem mais complexa. (Goulart, 1997 pg. 22)

Mediante isso, a aprendizagem através dessa metodologia deve possibilitar uma interação
entre o professor e o aluno. Onde o professor deve ser o mediador do conhecimento. Seu papel é
de gerenciar e facilitar o ensino para que os alunos compreendam e identifiquem com a
matemática em seu cotidiano.
Diante disto, este trabalho buscou mostrar o crescimento de veículos no município de Boa
Vista, Roraima (RR), através do método de modelagem matemática propiciando meios de ensino
aprendizagem. Busca instigar e desafiar os educadores a estudar a presente teoria aplicada com
seus alunos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa, primeiramente foram levantado o histórico dos dados
sobre a frota de veículos entre o período de 2006 à 2009 do departamento de trânsito de Boa
Vista, RR, visando verificar a evolução da frota de forma ampla.
Para a construção da modelagem forai utilizado como referência, os dados do ano de
2012, com projeção para 2013.
Para os devidos cálculos, foram utilizadas noções de funções matemáticas para o
desenvolvimento dos cálculos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A evolução da frota de veículos no decorrer dos anos no município de Boa Vista, RR, pode
ser observada na Tabela 1, nota‐se que estamos diante de um aumento constante do número de
veículos no município.
Tabela 1 ‐ Frota do município de Boa Vista, Roraima nos anos 2006 à 2009.
MUNICÍPIO
2006
BOA VISTA
67341
TOTAL
67341
Fonte: (Detran, RR).

2007
78080
78080

2008
88648
88648

2009
99640
99640

Os dados mensais da evolução da frota de veículos municipal (mensal) do ano de 2012
estão dispostos na Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Frota de veículos do Estado de Roraima por mês em 2012.
MUNICÍPIO

SEMESTRE
1º SEMESTRE

BOA VISTA
2º SEMESTRE
Fonte: (Detran, RR).

JAN
125370
JUL
130357

FEV
126027
AGO
131417

MESES
MAR
ABR
126918 127606
SET
OUT
132191 133268

MAI
128585
NOV
134099

JUN
129398
DEZ
135133

Acredita‐se que crescimento ocorreu devido o crescente aumento da população de
acordo com o IBGE1 (2010), e na constante redução do IPI2. Diante de um mercado aberto e com
linhas de financiamento mais atrativas com o IOF3 baixo a população adquiriu mais veículos. O
gráfico do crescimento da frota de veículos em Boa Vista, RR, pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1 ‐ Crescimento da Frota de veículos em Boa Vista, RR, no ano de 2012.

1

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Imposto sobre Produtos Industrializados
3
Imposto sobre Operações Financeiras
2
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Assim, estamos diante de uma função linear, cuja sua estrutura matemática corresponde
ao formato F(x)=ax+b, crescente, conforme gráfico (Figura 2).

Figura 2 – Função linear do crescimento da frota de veículos em Boa Vista , RR em 2012.
A partir dos dados coletados, o modelo criado ficou assim definido: y = 898,15x + 124193,
R² = 0,9981. O presente resultado trata de um ajuste linear em que y se refere à quantidade de
veículos e x, os meses do ano. A correlação entre as variáveis é forte e, portanto espera‐se chegar
a partir do modelo criado à uma excelente projeção.
Sendo y, o valor da quantidade de veículos, x, os meses do ano e R² o coeficiente de
correlação.
Vamos fazer uma projeção a partir do modelo criado. Estimaremos a frota de fevereiro de
2013.
Como já conhecemos a função y=898,15x+124193, fica fácil encontrar o resultado:
Y=898,15*14+124193 = 136767,1.
Tabela 2 ‐ Frota mensal do município de Boa Vista, Roraima em 2012.
MUNICÍPIO
JAN
BOA VISTA
136116
TOTAL
136116
Fonte: (Detran, RR).

FEV
136795
136795

MAR
137505
137505

Conforme a Tabela 3, é possível comparar os resultados entre o cálculo da modelagem e
os dados do Detran, RR, e assim, verificar a margem de erro, que está entre 0,9981 para mais e
para menos.
Para o final do ano de 2013 conforme cálculo realizado e tendo como base a função
y=898,15x+124193, o valor da frota será de 145748,6: Y=898,15*24+124193= 145748,6.
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Figura 4: Projeção do crescimento da frota de veículos do Estado de Roraima em 2013.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante os estudos realizados sobre o processo de modelagem matemática é possível
constatar sua importância no processo de ensino e aprendizagem. Tratando a vida cotidiana dos
alunos através de fórmulas matemáticas, que permitem projetar dados que se aproximam da
realidade dos fatos modelados.
O ensino com modelagem torna ao professor e ao aluno um rendimento escolar e de
formação prazerosa, facilitando o ensino em sala de aula.
Modelar é algo que supera os desafios e os paradigmas do processo de ensino
aprendizagem, direcionando para novas maneiras de ensinar e ser ensinado.
A modelagem realizada neste trabalho proporcionou uma análise do crescimento da frota
de veículos. Possibilitando a geração de dados para comparação de dados futuros.
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado como avaliação da

resolução de problemas destacando Dante o mais atual

disciplina de prática pedagógica do 4º módulo do curso

nesse estudo. O professor que utilizar a metodologia ora

de licenciatura em matemática ofertado pelo Instituto

citada estará formando alunos mais motivados pelo

Federal de Ciência e Tecnologia (IFRR), Campus Bom

estudo

Vista, com intuito de mostrar aos alunos a técnica de

instigado pelo conhecimento.

da

Matemática,

consequentemente

mais

resoluções de problemas como meio auxiliador nas
aulas práticas na sala de aula. Foi feito estudos a luz da
teoria de Dante e Polya dois precursores do método da

PALAVRAS‐CHAVE: Resolução de Problema, Matemática, Metodologia

PROBLEM SOLVING AS A TEACHING LEARNING IN EDUCATIONAL PRACTICE DISCIPLINE
ABSTRACT
This work was performed as review of the discipline of
pedagogical practice of the 4th module of the degree
course in mathematics offered by the Federal Institute
of Science and Technology (IFRR), Campus Good View,
with the intention of showing students the technique of
problem solving as supportive through the practical
lessons in the classroom. Studies in light of the theory of

Dante and Polya two pioneers of the problem solving
method was made highlighting the latest in this study
Dante. The teacher used the methodology mentioned
herein graduate students will be more motivated by the
study of mathematics, consequently instigated more by
knowledge.

KEY‐WORDS: Problem solving, Mathematics, Methodology
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMA COMO ENSINO APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE PRÁTICA
PEDAGÓGICA

INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a resolução de problemas como metodologia inovadora no ensino da
matemática para alunos da educação básica por meio de experiência realizada na disciplina de
prática docente como avaliação prática dos conceitos das teorias é tendo como alunos da
pesquisa os próprios acadêmicos do curso de licenciatura plena em matemática do Instituto
Federal de Roraima Campus Boa Vista que se encontravam no 4º módulo.
Através das aulas práticas estudadas em sala e das leituras cientificas ficou comprovado que
muitas escolas da rede privada ou pública têm em seu quadro de funcionários professores com
habilitação em matemática mais que não trabalham com a resolução de problemas com os seus
alunos por não conhecerem a metodologia que dentro do aspecto educacional tem grande
importância no desenvolvimento das habilidades do conhecimento matemático, como para a
vida. Pois a resolução de problema trabalha em fazer com que o indivíduo busque caminhos para
encontrar uma resposta para determinada situação proposta.
O ensino atual feito nas escolas em sua totalidade é realizado pela forma algorítmica, ou seja,
apenas apresentando números por números e em muitos casos não deixando o interessado a
desenvolver suas habilidades para a solução da questão, quando trabalhamos com o processo de
conhecimento pela resolução os alunos juntamente com o professor desenvolvem meios
diferentes para a resposta.
O desafio do processo educativo, em termos propedêuticos e instrumentais, é construir
condições do aprender a aprender e do saber pensar. (DEMO, 1996, p.30). A grande dificuldade
dos alunos é a questão do pensar e conseguir gerir as informações proposta e encontrar meios
que facilitem a resposta com o conhecimento já adquirido em aula. Este fato acontece por que o
professor em muitos casos desconhece o estudo supracitado ou mesmo ele não permitir com
que seus alunos desenvolvam outros meios de análise para o estudo.
De acordo com os PCN’S de matemática (Brasil, 1997), o aluno questionará a realidade
formulando‐se problemas e tratando de resolvê‐los, utilizando para isso o pensamento lógico, a
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e
verificando sua adequação. Ou seja, será capaz de formular meios pelos quais enfrentará a
situação dada e possibilitará novos caminhos para a resposta dos problemas proposto ligando
conteúdo e vivencia de vida do aluno como forma de conhecimento.
Segundo os PCN’S, a matemática tem um papel fundamental na formação dos cidadãos
brasileiros devido a sua ampla abrangência dentro do processo de inserção de pessoas no
mercado de trabalho, cultural, relações sociais no âmbito da sociedade, e a resolução de
problema tem função norteadora devido ao seu processo de formação inicial na escola, buscando
fazer com que aluno se torne um indivíduo que argumenta diante das situações propostas.
No Brasil o processo de inserção da resolução de problema iniciou na década de 80 com o
National Council of Teachers of Mathematics — NCTM —, dos Estados Unidos, apresentou
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recomendações para o ensino de Matemática no documento “Agenda para Ação”. Nele
destacava‐se a resolução de problemas como foco do ensino da Matemática nos anos 80.
Juntamente com a compreensão da relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguísticos,
na aprendizagem da Matemática, imprimiu novos rumos às discussões curriculares.
Dentro da metodologia destacam‐se os seguintes autores:


Polya (1978), ter um problema significa buscar conscientemente por alguma ação
apropriada para atingir um objetivo claramente definido, mas não imediatamente
atingível.



Thompson (1989) afirma que um problema inclui quebra‐cabeças, labirintos e atividades
envolvendo ilusões com imagens e considera que problemas devem possibilitar uma
variedade de abordagens para a sua solução, não devem depender só de elementos
conhecidos, mas conduzir à busca e descoberta de novas ideias e, em geral, envolvem
desafios, diversões e também frustrações.

 Onuchic (1999) e Onuchic e Allevato (2004) apontam que um problema é algo que não
sabemos fazer, mas que estamos interessados em fazer.


Van de Walle (2009) diz que um problema é definido como qualquer tarefa ou atividade
para a qual os estudantes não têm regras prescritas ou memorizadas, nem a percepção de
que haja um método específico para chegar à solução correta.



Saviani (2000) afirma que problema é uma questão cuja resposta desconhecemos e
necessitamos conhecer. Para esse autor, o conceito de problema implica tanto a
conscientização de uma situação de necessidade (aspecto subjetivo), como uma situação
conscientizadora da necessidade (aspecto objetivo).
Segundo George Polya, (1978)
“Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de
descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode ser modesto, mas se
ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolve por
seus próprios meios, experimentará a tensão e vivenciará o triunfo da descoberta.
Experiências tais, numa idade suscetível, poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e
deixar, por toda a vida, a sua marca na mente e no caráter”.

Destaca‐se mais uma vez a importância do docente deixar o discente procurar meios
próprios para a concepção da resposta dos exercícios propostos e depois analisar a descoberta
para verificação e correção do problema, porém levando em conta o raciocínio do aluno é no
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momento em que ele não conseguiu ensina‐lo a partir dos conhecimentos já realizados durante a
execução.
Para POLYA (1978) é necessário que o professor compreenda e transmita a seus alunos o
conceito de que nenhum problema fica completamente esgotado, pois sempre resta alguma
coisa a fazer. Comprovando que para uma resposta a várias formas para se encontrar uma
solução, mais todas levam a um único resultado.
Os estudos de Polya se organizaram em torno de quatro passos para a organização e
contextualização de um problema.
Vejamos agora os passos para organização do problema:


Compreensão da situação – problema: nessa etapa o aluno precisa compreender o que
propõe a situação‐problema, e retirar dados que sejam relevantes, verificar o que está
sendo perguntando e o que precisa ser resolvido em termos de conhecimentos
matemáticos;



Estabelecimento do plano de resolução: nesta segunda etapa é importante fazer
perguntas, criar estratégias de resolução do problema e identificar qual é a incógnita do
problema proposto.



Execução do plano: nesta etapa, é preciso executar o plano elaborado na etapa anterior,
e verificar a ligação entre cada um com o propósito de tentar obter a solução da situação‐
problema. Torna importante a capacidade de calcular mentalmente, obter várias
maneiras de resolver um mesmo problema.



Retrospecto ou Verificação: nesta etapa, o aluno verifica se a solução encontrada
corresponde a que foi solicitada pelo enunciado e pela pergunta da situação‐problema.
Nesta etapa o professor interage com o aluno, verifica se a solução encontrada está ou
não correta, se existem outras maneiras de se chegar a mesma solução, ou se existe a
possibilidade de empregar o mesmo método para a resolução de problemas semelhantes.

Conforme as etapas desenvolvidas podem verificar a complexidade para resolução de
problemas, por isso é necessário que o professor prepare primeiramente seu aluno
didaticamente com o conteúdo necessário para ele percorrer todas as fases sem dificuldade de
entendimento didático, uma vez que ele não possuir o conhecimento matemático sobre os dados
dos exercícios não terá prazer em resolver e muito pouco terá interesse no estudo.
Conforme Polya (1978), a resolução de um problema matemático envolve além do
desafio, o descobrimento, pois não existe um método rígido do qual o aluno possa sempre seguir
para encontrar a solução de uma situação‐problema.
Porém e necessário etapas a ser percorridas para chega com êxito ao alvo do enunciado e
que consiga de forma prazerosa e gratificante responder e demostrar os passos percorridos até a
solução.
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Dentro da resolução de problemas destaca‐se Dante, como um dos precursores dessa
metodologia de ensino no Brasil, autor de vários livros dentro dessa corrente e um dos mais
atuantes dessa proposta de aprendizagem.
De acordo com Dante (2003, p. 09) um problema matemático "é qualquer situação que
exija o pensar do indivíduo para solucioná‐la".
Ou seja, o aluno diariamente e desafiado, indago em sala de aula sobre as
questões de sua vivência e como ele poderia solucionar tais situações, desta forma o
conhecimento matemático inicia o processo de pensar e encontrar soluções aos
desafios.
Dante definiu seis etapas diferentemente de Polya que conceituo como quatro sendo os
passos para a resolução de problema:
 Fazer o aluno pensar produtivamente: esse é o principal objetivo do ensino da
Matemática. Pode ser apresentada aos alunos situações problema para poder desafiar e
motivar o aluno a pensar;


Desenvolver o raciocínio do aluno: esse objetivo é importante no sentido de que o aluno
possa tomar decisões sábias e fazer uso de sua inteligência utilizando os recursos
disponíveis;



Ensinar o aluno a enfrentar situações novas: esse objetivo é essencial no que tange a
preparação do aluno para tomar decisões frente a novas situações e usar o raciocínio,
sendo fundamental desenvolver nele a iniciativa, adquirir o espírito explorador, a
criatividade e a independência através da resolução de problemas.

 Dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática: essa
oportunidade será dada pelos problemas que permite a utilização da matemática no
desenvolvimento do raciocínio. Não basta saber mecanicamente as operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão, é preciso saber usar esses conceitos em situações do
dia a dia;
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 Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras: Esse objetivo diz
respeito a tornar as aulas mais atrativas através de problemas curiosos e estimulantes, e,
portanto, mais motivadoras à aprendizagem;
 Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas: Esse mecanismo auxilia a
análise e a solução de situações onde um ou mais elementos desconhecidos são
procurados, que se aplicam a um grande número de situações;
 Dar uma boa base matemática às pessoas: É necessário a formação de cidadãos
matematicamente alfabetizados, e que saibam resolver os problemas do seu dia a dia,
portanto, se fez necessário que a criança, tenha em seu currículo de matemática, a
resolução de problemas, para que desde cedo desenvolva a capacidade de enfrentar
situações problemas.

Os trabalhos de Dante atualmente são mais aceitos de acordo com a maioria dos professores
que estudam sua teoria, uma vez que ele desenvolveu mais duas importantes etapas dentro do
processo de resolução de problemas, destaco aqui os estudos de Polya que sempre será fonte de
estudo a conhecimento daqueles que buscam desenvolver atividades nessa área. Segundo a
classificação de Dante ele nós revelar que existem inúmeras formas para se chegar a uma
resposta de um problema.

METODOLOGIA

Após contextualização do referencial teórico deste trabalho, analisaremos o estudo realizado
na disciplina de prática docente. Para execução dos métodos de ensino explorado nesta pesquisa
foram utilizadas as etapas de Dante (2003) com acadêmicos de matemática com idade entre 19 e
50 anos de idade, que estavam em seu 4º módulo de estudo.
Foi trabalhado inicialmente com os acadêmicos o conteúdo didático de geometria espacial
com os conceitos de cone, cilindro, paralelepípedo e esfera a aula relacionada a está explicação
ocorreu de acordo com os passos de Dante.
No primeiro momento reconheceram as figuras espaciais em sua quase totalidade, alguns
tiveram dificuldades em diagnosticar as fórmulas inerente a cada corpo geométrico, deixamos
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cada um falar o que conheciam ou não de cada figura para poder iniciar o processo de
explicação, a importância em ter deixado eles explorarem seus conhecimento foi algo facilitador
durante a aprendizagem.
A aula foi feita com a criação das figuras espaciais, através do recorte e montagem. Muitos
tiveram dúvidas sobre como iriam reproduzir, durante este momento deixamos a imagem das
figuras sobre a mesa para que pudessem visualizar é concluir a montagem.
Foi satisfatória a etapa de reconhecimento e montagem de cada objeto confirmando mais
uma vez a teoria de Polya e Dante, onde ensina que inicialmente devemos preparar o aluno com
o conhecimento prévio e deixar que ele desenvolva as demais habilidades com auxílio de seu
conhecimento é o professor como mediador no ensino. Demonstraremos abaixo a etapa da
conclusão da confecção das figuras geométricas.

Figura 1‐ Construção das formas geométricas‐Laboratório de Matemática‐IFRR

Figura 2‐ Figuras geométricas montadas‐ Laboratório de Matemática‐IFRR
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Em seguida iniciou o segundo exercício que aborda a solução do seguinte problema:
Numa reunião de equipe há 6 alunos. Se cada um trocar um aperto de mão com todos os outros,
quantos apertos de mão teremos ao todo?
Ao trabalhar com enunciado vários de imediato responderam que seriam 36 apertos de
mãos, ou seja, simplesmente utilizou o processo de pensamento lógico instantâneo, porém para
resolução desta questão seria necessário um tempo maior para que o aluno estabelecesse uma
forma de pensar mais detalhada podendo utilizar vários meios para a solução e não
simplesmente chutar a resposta veja abaixo como ficaria a solução:
Tabela 1‐ Modelo esquemático do exercício proposto
1

2

3

4

5

6

Fonte: http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_24/metodologia.pdf

Ao analisar a tabela verificou‐se que a solução seria a soma de 1+2+3+4+5= 15 apertos
de mãos e não 36 conforme a maioria respondeu, para uma melhor forma de demostrar a
resposta sentaram em círculo e cada um saiu apertando a mão do outro até que chegasse no
último aperto de mão que seria o sexto, com isso fizemos a conta e todos perceberam que
tinham errado por não analisarem a questão com mais atenção.
Este tipo de problema desenvolvido por Dante, faz com que a solução ocorra através de
uma verificação de processo ou heurístico, onde o pensar criativo do aluno e o seu raciocínio
fazem com que ele esteja estimulado para a solução.
Com a última etapa finalizada ficou verificado nos acadêmicos a necessidade da
implantação de novos meios para novas propostas pedagógicas no ensino da
matemática através da resolução de problemas. De maneira fácil e organizada faz com
que os professores possam explorar novas formas de ensino na sala de aula. Auxilia os
alunos a desenvolver meios e conceitos matemáticos novos.
CONCLUSÃO

Conforme os estudos realizados a luz da teoria de Polya e Dante, foi possível comprovar
a necessidade da utilização das teorias de resolução de problemas no processo de ensino‐
aprendizagem da matemática nas aulas práticas dos cursos de licenciatura das Universidades
Federais e Institutos Federais, tais como a Faculdades de ensino privado que ofertem o curso.
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A teoria traz propostas inovadoras no que tange a qualidade de ensino e
desenvolvimento do cognitivo e raciocínio para a desenvoltura da formação do aluno para a
construção de um ser mais crítico e atuante diante dos desafios impostos pela sociedade.
Através da disciplina prática pedagógica os acadêmicos poderão ter acesso ao
conhecimento das teorias e da forma de estruturação da resolução de problema como um
método de ensino auxiliador nas aulas.
A importante missão de ensina para a vida e contribuir para construção de uma
sociedade mais desenvolvida no ensino da matemática foi destaque nesta pesquisa que verificou
e analisou os caminhos e passos para a resolução de problemas através do reconhecimento de
novas práticas pedagógicas.
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RESUMO
O presente trabalho originou‐se a partir da das
dificuldades encontradas pelos alunos em relação a
disciplina de Língua Portuguesa. Nele foram realizados
pesquisas e estudos acerca de práticas metodológicas
que visem melhorar o aprendizado. Tais análises foram
baseadas em referencias relevantes para a área em
questão, como, por exemplo, Emília Ferreiro, Ângela
Kelman e Jean Piaget. Esta observação serviu de base
para que os integrantes do projeto compreendessem a
maneira pela qual ocorre o aprendizado da leitura e da
escrita em sala de aula. Para comprovação e catalogação
das dificuldades encontradas em sala de aula foram
realizadas pesquisas de campo, como questionários e
entrevistas com alunos e professores de várias escolas
da rede pública de ensino do município de Abaetetuba,

as quais tiveram papel fundamental, pois foi possível
identificar outras carências em relacionadas ao processo
de aquisição de conhecimento. Com a proposta de
introdução do jornal dentro do ambiente educacional, a
princípio como uma ferramenta de aprendizado,
observou‐se uma contínua amenização da problemática
em questão, pois com ele reduziu‐se, em muito, as
dificuldades apresentadas pelos alunos. Desse modo, foi
analisado, por parte dos alunos, o desenvolvimento uma
leitura mais significativa e uma escrita mais adequada as
normas gramaticais.

PALAVRAS‐CHAVE: Leitura, Escrita, Ensino‐Aprendizagem, Jornal, Ensino.

OF NEWSPAPERS THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR LANGUAGE
TEACHING AIDABSTRACT
ABSTRACT
This work originated from the difficulties
encountered by students in relation to discipline
Portuguese. In it researches and studies on
methodological practices to improve learning were
performed. These analyzes were based on relevant
references to the area in question , for example, Emilia
Smith , Angela Kelman and Jean Piaget . This observation
formed the basis for the project members understand
the way in which the learning of reading and writing in
the classroom occurs. For verification and cataloging the
difficulties encountered in the classroom fieldwork, such
as questionnaires and interviews with students and

teachers from various schools of public schools in the
municipality of Abaetetuba, which played a key role
were made because it was possible to identify other
deficiencies Related to knowledge acquisition process.
With the proposed introduction of the newspaper within
the educational environment, primarily as a learning
tool, there is a continued softening of the problem in
question, because he declined with, much, the
difficulties presented by the students. Thus, it was
analyzed by the students, developing a more meaningful
reading and writing a more appropriate grammatical
rule.

KEY‐WORDS: Reading, Writing, Teaching and Learning, Journal, Teaching.
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A PRODUÇÃO DE JORNAIS DO AMBIENTE EDUCACIONAL PARA AUXILIAR O ENSINO DE LÍNGUAS
INTRODUÇÃO
A primeira vista, sabe‐se que a maioria dos alunos de ensino médio da região do Baixo Tocantins
(Pará) estuda em escola pública, possivelmente empregando no mercado de trabalho e/ou
adentrando as instituições de ensino superior. Nota‐se que, através de pesquisas, esses alunos
possuem um déficit em relação ao aprendizado de algumas disciplinas, como, por exemplo,
Língua Portuguesa. Decerto, tal dificuldade, enfrentada pela maioria dos estudantes está
correlacionada, diretamente, com o ensino/aprendizagem na área de linguagens, no que diz
respeito à análise e produção textual.
Com enfoque nas escolas públicas do município de Abaetetuba, percebe‐se uma escassez do
hábito da leitura por parte do corpo estudantil, como também, um fraco desenvolvimento das
habilidades cognitivas de construção de unidades de sentidos: textos. Esse problema se agrava,
no momento em que corpo docente sente‐se desestimulado a ensinar, devido a problemas
físicos presentes nas escolas, como salas superlotadas, algumas com até 60 alunos por turma,
escassez de material de apoio como pincel, material apostilado, entre outros.
Aliado a isso, muitas vezes, a falta de interesse da maioria dos alunos em adquirir conhecimento
de tal disciplina contribui para um aprendizado menos acentuado. Isso tudo gera muito
desconforto para o sistema educacional, pois ocasiona certo déficit no aprendizado do corpo
estudantil, contribuindo, assim, para uma formação mais carente no que se refere a análise e
compreensão textual.
Em vista disso, sabendo dessa dificuldade, o jornal no ambiente escolar, a título de trabalho,
contribuiu, e muito, para amenizar esses problemas apresentados pelos alunos, de modo que,
ajuda os professores na aquisição constante de novas técnicas de incentivo ao ensino, a fim de
estimular o corpo discente a aprender, pois, com a orientação e produção de jornais relatando
fatos do cotidiano escolar, os alunos, além de estarem a praticar suas competências de produção
textual, estão transmitindo a informação para toda a comunidade escolar.

MATERIAIS E MÉTODOS
A princípio, foi feito um levantamento de informações acerca da necessidade de se implantar
uma ferramenta de auxiliasse os professores no ensino de línguas, em especial, a materna. Com
isso, deu‐se início a busca por referenciais, os quais perpassam pela ação de tirocínio, processo
de aprendizagem, da leitura e da escrita. Dentre eles, pode‐se citar, como, por exemplo, Emília
Ferreiro (1985), em seu livro Psicogêneses da Língua escrita, produzido em companhia com Ana
Teberosky, as quais afirmam que ensinar a ler e a escrever continua sendo uma, quase que
exclusivamente, tarefa escolar. No processo de construção desses conhecimentos o ser humano
passa por avanços e recuos até se apossar do código linguístico e dominá‐lo. Tanto a autora
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

citada anteriormente, quanto Piaget (1998) defende a ideia do construtivismo, a qual se baseia
em conceitos de que a pessoa constrói o próprio conhecimento.
Tanto as pesquisas de Piaget (1998), quanto às de Ferreiro (1985) levam a conclusão de que a
criança tem um papel ativo no aprendizado. Elas traçam, constroem, o próprio conhecimento –
daí a palavra construtivismo. Assim, a principal implicação dessa conclusão para a prática escolar
é transferir o foco da escola, o qual, atualmente, é mantido no conteúdo e transferi‐lo para o
sujeito que aprender, ou seja, o aluno.
Portanto, tais teorias sobre o aprendizado como um todo, remetem‐se a pensar em um processo
mais significativo de tirocínio. Segundo Kleiman (2000), o procedimento de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita está tornando‐se falho, a justificativa está na forma com que
os educadores estão trabalhando esses conhecimentos em sala de aula. Sendo assim, Kleiman
(2000) buscou fazer reflexões sobre as dificuldades presentes nos alunos devido a inadequação
da escola ao contexto social, de modo que, se a escola mudar suas concepções retrogradas de
leitura e escrita e o educador tratar a leitura como sendo algo complexo, ou seja, muito mais do
que, somente, ensinar o alfabeto, o que poderá vir a favorecer o progresso da construção do
conhecimento do educado e tenderá a diminuir as dificuldades de aprendizagem da leitura e da
escrita.
Segundo essa prática, Kleiman (2000, p.24) afirma que:
“A prática de sala de aula, não apenas da aula de leitura, não propícia a
interação entre professor e aluno. Em vez de um discurso que é construído
em conjunto por professores e alunos, temos primeiro uma leitura
silenciosa ou em voz alta do texto, e depois, uma série de pontos a serem
discutidos, por meio de perguntas sobre o texto, que não leva em conta se
o aluno de fato o compreendeu. Trata‐se, na maioria dos casos, de um
monólogo do professor para os alunos escutarem. Nesse monólogo o
professor tipicamente transmite para os alunos uma versão, que passa ser
a versão autorizada do texto”.
De fato, a leitura é um processo em que o leitor realiza um trabalho ativo de construção do
significado do texto. Por isso, cabe ao professor utilizar uma metodologia de ensino mais
eficiente e que esteja de acordo com as necessidades do aluno, o qual é preciso apoiar‐se em
diferentes estratégias.
Na segunda parte da pesquisa, foi aplicado um questionário a um grupo de 100 alunos e 30
professores das mais diferentes escolas públicas da região de Abaetetuba, sobre no que os
alunos mais sentiam dificuldade em relação ao aprendizado e, aos professores, o que mais
dificultava seu ensino nas turmas. Após a fase de análise do caso, foi apresentada a sugestão aos
professores e aos 100 alunos, que, mais tardar, iniciaram o processo de introdução do jornal no
ambiente escolar.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme questionário justaposto ao grupo de 100 alunos, os quais estão divididos em 6 escolas
públicas de ensino médio (Figura1).

Figura 1 – Repartição dos alunos entrevistados de acordo com cada escola.
Ademais, foram perguntados por que sentiam dificuldades em aprender a gramática normativa,
74% deles afirmaram possuir tal dificuldade referente à língua portuguesa em função de sua
carente base de conhecimento, ou seja, ratificaram que seu ensino fundamental foi falho nesse
quesito, pois não estavam habituados a analisar sintática e morfologicamente os textos, que
volta e meia eram aplicados pelos professores.
Além disso, os 26% restante, os quais correspondem a 26 alunos, afirmaram não compreender e
desenvolver unidades de sentido por falta de “gosto”, visto que, eram alunos desestimulados a
praticar determinadas habilidades de leitura e produção textual. Também é indispensável frisar,
que a maioria dos professores, correspondente a 60%, afirmaram que fatores físicos, como, por
exemplo, estrutura da escola e falta de material de apoio, contribuem efetivamente para um
rendimento escolar menos acentuado (Figura2). Aliado a isso, os outros 40 % afirmaram que a
falta de interesse dos alunos em aprender a gramática normativa da língua portuguesa, colabora,
e muito, para o desestimulo do professor em lecionar. Assim, o professor acaba, por conseguinte,
transmitindo esse sentimento de desânimo para o corpo estudantil, desmotivando‐os, também.
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Figura 2 – Resposta dos professores, referente ao que, na visão deles, prejudica o ensino de
línguas.
Desse modo, foi proposta a introdução do jornal dentro do ambiente escolar nas seis escolas
entrevistas, as quais aceitaram, propondo, assim, uma parceria entre alunos e professores. Para
um maior aproveitamento escolar do recurso metodológico, jornal, os alunos foram submetidos
a pequenas oficinas de produção de texto jornalístico, como utilizar as ferramentas do
computador para as edições de texto, formatação da diagramação do jornal e tratamento de
imagens. A primeira vista, os alunos utilizaram os programas do pacote Microsoft Office Word
para edição de texto e Microsoft Publisher para a diagramação, a exemplo de uma das edições
dos jornais produzido pelo grupo, segue a imagem (FIGURA3) a baixo.
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Figura 3 – Primeira Edição do Jornal Produzido pelo IFPA – Campus Abaetetuba.
CONCLUSÃO
Assim sendo, a partir do levantamento dos dados coletados e da aplicação de fato do jornal no
meio escolar, uma grande problemática em torno do processo de assimilação de conhecimentos,
no que diz respeito não só a produção textual, bem como o estudo da gramática normativa que
rege a língua portuguesa, começou a ser amenizada. Percebe‐se também, que os jornais
continuamente sofriam uma espécie de “aperfeiçoamento”, por parte dos integrantes.
Ademais, com cada edição dos informativos, os alunos integrantes passavam por avaliações
periódicas para avaliar seu grau de rendimento, e, fazer comparações entre o antes e o depois da
introdução dos jornais em sala de aula, no qual 90% dos alunos demonstram um domínio maior
da língua, bem como a aprimoramento de sua capacidade lógica de interpretação textual, o que
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demonstra que a aplicação do jornal em sala de aula, como ferramenta metodológica, é de
essencial importância, pois além de contribuir para um aumento do domínio da norma culta,
ajuda a forma alunos mais críticos e capacitados nesse mundo pós‐moderno.
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RESUMO
Este artigo aborda o tema da Educação do Campo como
categoria teórica oriunda dos movimentos sociais, que
mobilizaram‐se por uma educação no e para os sujeitos
do campo. Discutir a importância da concepção teórica e
prática da educação para o campo adotada pelas
políticas públicas educacionais tem o propósito de
entender como deve ser a oferta da educação básica nas
escolas do campo. A metodologia adotada no estudo foi
do tipo exploratória, documental e bibliográfica numa
abordagem qualitativa, utilizando‐se da análise
documental como técnica de coleta de dados.
Inicialmente a educação escolar no campo foi adotada
pelo Estado para conter o fluxo migratório do campo
para a cidade, só então com a mobilização popular por
uma educação básica de qualidade foi que houve o
reconhecimento legal na Constituição Federal de 1988
da educação escolar como direito de todos, como uma
premissa básica da democracia, sobre as quais se

edificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1996, na qual incumbiu à União a competência de
elaborar as diretrizes que norteariam os currículos da
educação básica. Elaborado em conjunto com os
movimentos sociais, as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo constitui‐se em
um instrumento de princípios e procedimentos que
objetivam orientar na complementação dos projetos
institucionais das escolas do campo. Portanto a
concepção teórica e prática para a educação nas escolas
no campo criadas pelas políticas públicas demonstram
ser favorável a população dessa área, no entanto ainda
há muito que melhorar para sua efetivação.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação do Campo. Teoria e Prática. Políticas Públicas.

EDUCATION FIELD: DESIGN THEORY AND PRACTICE FOR POLICIES ADOPTED THE NATIONAL
EDUCATIONAL LEVEL.
ABSTRACT
This article addresses the issue of Field
Education as a theoretical category coming from the
social movements that mobilized for an education in and
for the subject field. Discuss the importance of
theoretical and practical concept of education for
educational policy adopted by the country aims to

understand how things should supply basic education in
schools field. The methodology used in the study was
exploratory, documents and literature type a qualitative
approach, using documentary analysis as a technique for
data collection. Initially the education field was adopted
by the state to curb the flow of migration from the
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countryside to the city, only then with popular
mobilization by a quality basic education was that there
were legal recognition in the Constitution of 1988 of the
right to education as all as a basic premise of
democracy, upon which he built the Law of Guidelines
and Bases of National Education, 1996, which instructed
the Union the competence to develop guidelines that
would guide the curricula of basic education. Prepared
in conjunction with social movements, the Operational

Guidelines for Basic Education in Rural Schools
constitutes an instrument of principles and procedures
that aim to guide the completion of the institutional
projects of rural schools. So the theoretical and practical
concept for education in schools in the field created by
public policies prove to be favorable population of that
area, however there is still much room for improvement
for their enforcement.

KEY‐WORDS: Field Education. Theory and Practice. Public Policy.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONCEPÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA ADOTADA PELAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EDUCACIONAIS À NÍVEL NACIONAL.
INTRODUÇÃO
Esta comunicação pretende apresentar o estudo bibliográfico e documental acerca dos
aspectos legais da Concepção Teórica e Prática da Educação Básica para as escolas do campo.
O objetivo geral da pesquisa foi compreender a respeito da concepção teórica e prática
das políticas públicas da educação básica nas escolas do campo.
São muitas as problemáticas nas escolas do campo em nosso país, uma delas são a
exclusão e dificuldade de permanência dos alunos da educação básica, dificuldades que são
reflexos dos conflitos pela terra e pela falta de direitos sociais básicos como saúde e trabalho.
O direito da educação de qualidade é negado e negligenciado pelas políticas de governo,
pela consolidação de uma educação compensatória que não atende as reais necessidades
socioculturais e econômicas, na qual se priva a efetivação dos aspectos de qualidade.
A educação do campo está inserida no cerne da luta de gerações de trabalhadores rurais
para que seus direitos sociais sejam garantidos. Quando falamos de direitos sociais, referimo‐nos
da posse da terra, das condições de trabalhar nela de viver com dignidade com suas famílias.
Estudos de autores como Arroyo; Caldart; Molina (2011); Ghedin; Borges (2007) verificam
essa problemática como desafio da educação, surgindo o interesse pela temática com a leitura e
a experiência docente numa escola do campo, na qual surgiram questionamentos e
preocupações sobre a situação de descaso que está sujeita a educação nas áreas rurais,
principalmente no que se refere ao atendimento de qualidade e do acesso à escola pública.
METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa pautou‐se numa abordagem qualitativa a partir da pesquisa
bibliográfica e documental em caráter exploratória, objetivando realizar uma aproximação inicial
do tema, enquanto um fenômeno educacional de grande importância social, que exige
investigação pelo seu atual estado no país.
Na coleta de dados utilizou‐se da técnica de análise documental, as ideias teóricas foram:
Teoria e Prática da Educação do Campo e Políticas Públicas da Educação Básica para as Escolas do
Campo. As fontes principais de investigação foram: as legislações, documentos e material
bibliográfico, organizadas por categorias na tentativa de responder os objetivos propostos,
enquanto resultados e discussões da pesquisa.
A pesquisa teve como base as seguintes questões norteadoras:
Quais são os principais documentos disponíveis pela legislação nacional de educação que
tratam da Educação do Campo?
Quais concepções teóricas da educação do campo são abordadas pelos documentos
legais?
Como é concebida a prática pedagógica da educação do campo pelas políticas públicas
educacionais?
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Quais são os critérios de funcionamento da escola do campo definidos nas políticas
públicas?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conhecimento das políticas públicas educacionais para a escola do campo perpassa pela
compreensão do contexto histórico da educação do campo. Segundo os pesquisadores da área
(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011) essa história envolveu a luta dos movimentos sociais e
associações de trabalhadores rurais, nesse sentido esse artigo iniciará expondo um retrato da
dinâmica social que existiu para a conquista dos direitos sociais das populações do campo, em
especial a educação como direito de todo brasileiro.
Para ampliar a percepção sobre a questão de estudo é fundamental conhecer e analisar
como se desencadeou os movimentos sociais por uma educação do campo e os fundamentos
que embasam as legislações as concepções que orientam as práticas educativas para a escola do
campo.
Ao longo da história da educação pública, as escolas do campo sempre foram tratadas
com políticas compensatórias, programas que iniciavam e terminavam com os mandatos dos
governos, sem o estabelecimento legal dessas políticas e nem o direito a uma escola adequada à
realidade dessa população, o que deixou como herança: um índice alto de analfabetismo, a
inexistência de escolas em todos os níveis e propostas pedagógicas que trabalham conteúdos
fora da realidade do campo.
A população brasileira até meados da década de 50 era predominante agrícola, a
economia essencialmente rural, voltada para desenvolver os países colonizadores e os grandes
proprietários de terra. Os trabalhadores escravos foram sendo substituídos pelos imigrantes na
sua maioria europeus e japoneses, havendo nesse momento um crescimento de proprietários de
terra, mais ainda privilégio dos que possuíam o capital.
A escola do campo, como na cidade, surge com caráter dual, de um lado o atendimento
público as populações de baixa renda, que tinha, em tese, a finalidade combater a pobreza,
porém foram políticas passageiras e de caráter compensatório, existia o disfarce entre o discurso
e a realidade da educação destinada às classes de trabalhadores, havia a escassez do
financiamento que incidia nas precárias condições das escolas, que geralmente possuíam o
atendimento feito por pessoas despreparadas para o fim pedagógico.
Constituindo‐se em um equipamento para pobres, a educação do campo, significou em
muitas situações atuar de forma compensatória para sanar as supostas faltas e carências das
crianças e de suas famílias.
Conforme destaca Borges (IN: GHEDIN; BORGES, 2007, p. 77):
A organização social no campo deu‐se por meio das ligas camponesas e ganharam força
com o movimento dos posseiros do engenho Galiléia, em Pernambuco, em 1959. O
movimento de Arrendatários, em Santa Fé do Sul, no Estado de São Paulo, em 1955, este
movimento durou 10 anos, só terminando com o golpe militar.

As Ligas Camponesas foram um importante marco de base das conquistas por direitos
sociais, em especial no Nordeste brasileiro onde existia a população de trabalhadores rurais
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formadas por diferentes sujeitos, são pequenos agricultores, quilombos, povos indígenas,
pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da floresta, caipiras,
lavradores, roceiros, sem‐terra, agregados, caboclos, meeiros, boia‐fria, e outros grupos que não
se beneficiavam das monoculturas existentes e das riquezas da terra dominadas pelas oligarquias
cafeeiras e da elite.
As situações de desigualdade e as péssimas condições de vida das populações rurais
foram o motor para a luta de cunho político, envolvendo a luta armada clandestina, inicialmente
o objetivo era a reforma agrária para terem o direito pela terra, apoiados pela comunidade
internacional e sociedade civil organizada, o movimento alcançou uma etapa importante nesta
luta, buscando o reconhecimento de sua identidade camponesa.
A luta dos camponeses por reforma agrária traz consigo todas as reivindicações históricas
dos movimentos sociais do campo e ultrapassa a luta pela terra propriamente dita, ela
permanece e desdobra‐ se em lutas por: saúde, segurança, políticas agrícolas e segurança no
campo e principalmente pelo reconhecimento da educação diferenciada nas escolas do campo.
A partir dessa perspectiva política e ideológica dos sujeitos do campo a educação ocupa o
topo das pautas de reivindicação das organizações sociais, uma delas, é a do Movimento
Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ‐ MST, reconhecida nacionalmente pelo seu
comprometimento político e ideológico com a causa dos trabalhadores rurais.
A partir da sociedade de classe surgiram outras formas de organização de camponeses
como: Comissão Pastoral da Terra (CPT), Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG) Movimento Eclesial de Base (MEB), as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), as
Casas Familiares Rurais (CFRs) e os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFAs).
Eclodiu dessa interação à educação de fato do campo com a cara dos vários segmentos de
camponeses (ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, indígenas e etc.), que lutam em grande parte
pelos mesmos direitos, mas por caminhos diferentes.
Podemos citar alguns desses movimentos como: a Cabanagem em 1835, o Movimento de
Canudos (1874‐1897), a Conspiração dos Alfaiates (1798), a Balaiada (1830‐1841) no Maranhão,
o Movimento Farroupilha (1835‐1845) no Rio Grande do Sul, o Movimento da Semana de Arte
Moderna e a Luta pelo Petróleo é Nosso. Estes foram os protagonistas das conquistas dos
direitos sociais e políticos para o povo do campo.
Uns dos protagonistas da educação do campo foi Paulo Freire (1991), ele ressalta que esta
não se fundamenta por um único caminho teórico‐metodológico, mas percorre por várias
tendências que segue sempre o mesmo fim: a emancipação e o desenvolvimento social dos
indivíduos.
A compreensão histórica da função social da educação brasileira por parte dos que nela
trabalham torna‐se imprescindível para o êxito dos objetivos educacionais, como também dos
fundamentos que orientam a prática educativa, pois concepções que temos sobre o mundo,
sociedade, homem, educação, servem de referências na construção pessoal e refletirão na forma
de entender a prática pedagógica.
O desconhecimento por parte dos profissionais da educação dos pressupostos teóricos
que sustentam as práticas educativas e as que dão sustentação na criação das políticas públicas
educacionais favorece a formação do sujeito apolítico, acrítico e a‐histórico, perpetuando a
desigualdade social.
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Segundo Miguel Arroyo (IN: ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011) os problemas que
ocorrem nas escolas do campo, como a falta de acesso e permanência na escola, a evasão, a
baixa qualidade do ensino, a precariedade da infraestrutura, a desqualificação do professorado,
são o conjunto de fatores que corroboram para o insucesso da escola, desmobilizando a
construção de um novo projeto de desenvolvimento de uma sociedade mais justa, livre e
igualitária.
A concepção educacional era marcada por características assistencialistas, sem considerar
as questões de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e igualdade. Concebia o homem do
campo como trabalhador a serviço do capital e a escola como meio para sua inserção no
mercado de trabalho, e mecanismo de socialização e uniformização ao impor um padrão
universal de saberes e comportamentos, assumindo‐se ao mesmo tempo como dispositivo de
preparação e moralização das classes populares.
Assim, salienta Costa (IN: GHEDIN; BORGES, 2007, p. 111), a respeito da concepção da
educação para o campo, do ponto de vista histórico:
Historicamente, a educação brasileira tem sido privilégio para a formação da elite,
enquanto que as classes populares estão condenadas ao conformismo e à alienação por
ser a massa de classe trabalhadora do sistema. Neste contexto, a escola surge como
atendimento a interesses da classe dominante e, só aos poucos, começa a se formar, por
parte do povo, um movimento de pressão para o acesso de todos a essa instituição.
Gerando o caráter dual da escola, que considera que, para a elite, deve ser oferecida
uma escola de boa qualidade, enquanto para as camadas populares basta a instrução
indispensável para a inserção no mercado de trabalho.

Frente ao exposto, são propostas novas formas curriculares que proporcionem uma
educação significativa e atenda aos reais interesses socioeconômicos e culturais das populações
do campo, buscando um modelo de desenvolvimento sustentável que garanta as condições de
vida humana.
Foi nessa perspectiva que surgiu, em 1998, I Conferência Nacional por uma Educação
Básica do Campo, um evento importante na área que, e tem sido uma referência para o debate e
construção da concepção e prática da educação do campo.
De acordo com Costa:
A educação do campo está intimamente ligada aos fundamentos da Educação Popular
contribuindo no processo de educação das pessoas que vivem e trabalham no campo,
para que se encontrem, organizem e assumirem a condição de sujeito na direção de seus
destinos, sendo participantes ativos, valorizando seu processo histórico. Nessa
perspectiva, construir a educação do campo significa formar educadores e educadoras
do campo para atuarem nos diferentes espaços educativos construídos espaços de
participação que favoreçam um desenvolvimento coletivo. (IN: GHEDIN; BORGES, 2007,
p. 120).

A educação do campo é um fenômeno em construção (CALDART IN: ARROYO; CALDART;
MOLINA, 2011) que possui particularidades distintas em relação à cidade, o ambiente, a cultura,
modo pensar e agir das pessoas são diferentes, o que requer uma formação docente e uma
prática pedagógica diferenciada.
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A educação popular, Freire (1993), tem fundamentado a prática pedagógica da educação
do campo, a qual propõe a luta por políticas públicas específicas, a formação cidadã, as
mudanças sociais, a emancipação do sujeito, a capacidade da leitura crítica da realidade, a
política de igualdade e respeito à diferença. Trata‐se de uma educação que valoriza a função
social da escola, um novo projeto de sociedade, capaz de beneficiar seus sujeitos concretos, por
meio de uma ação política‐pedagógica sociotransformadora, engajada nas questões sociais.
Nesse sentido destaca Oscar Jara:
[...] a Educação Popular é, essencialmente, a dimensão educativa do agir político e não
uma ação pedagógica com dimensão política. Neste caso, o que caracteriza o popular
não é o destinatário e, sim, o protagonismo do próprio aprender. Esta concepção vê a
Educação Popular como um instrumento que permite as classes populares se organizar
com lucidez à causa da libertação dos povos de nosso continente e, assim, contribuem
efetivamente para nos tornamos sujeitos na construção da história. (1985 apud COSTA,
IN: GHEDIN; BORGES, 2007, p. 117).

Outra base teórica da educação do campo é a teoria crítica de Antônio Gramsci (2001),
que preconiza a educação não formal dos trabalhadores com o objetivo emancipatório, busca
formar o sujeito de compreensão histórica, transformador da sociedade desumanizada e
consciente da realidade contraditória.
E, a pedagogia da Alternância originada da França, em 1935, no povoado de Lot Gavnne,
surgiu como uma proposta de articulação teórica e prática que vincula o cotidiano escolar a
contextos alternados com o intuito de beneficiar a integração das famílias de agricultores com a
escola. A proposta era revezar momentos entre o espaço escolar e o espaço familiar e
comunitário.
Dessa forma destaca Passos e Melo (IN: GHEDIN; BORGES 2007, p. 181) sobre o que é a
Pedagogia da Alternância:
Conhecendo suas raízes históricas, podemos dizer que consiste numa relação de troca e
interação de saberes. É o diálogo entre o saber sistematizado e o saber popular, onde o
educando e sua realidade (família, propriedade, comunidade) é o foco central do
processo ensino‐aprendizagem. Não existe alternância sem uma integração da família e
do meio socioprofissional em que a escola está inserida. A organização das famílias,
profissionais e instituições assegura a originalidade desta Pedagogia.

A educação do campo deve ter profunda identificação com tudo que compõe a vida
campesina, a floresta, os recursos naturais, a luta pela conquista da terra, as inquietudes que
motivam as mobilizações sociais. São diferentes jeitos de produzir e viver; diferentes modos de
olhar o mundo, de conhecer a realidade e de solucionar os problemas; diferentes modos de
pensar a educação. Ela deve possibilitar a organização social das pessoas que vive no campo,
pensada no e do campo.
Com a Constituição de 1988, a legislação brasileira referente à educação passou a
contemplar as especificidades das escolas do campo, com a política de igualdade e respeito à
diferença, princípios que ergueram o entendimento sobre as peculiaridades da oferta da
educação no campo.
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A Constituição 1988 estabeleceu em seu artigo 208 que “o acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito público subjetivo”, edificando as bases jurídicas sobre as quais viria a ser
construída uma legislação educacional capaz de sustentar o cumprimento desse direito pelo
Estado brasileiro. Nesse entendimento, a educação escolar do campo passa a ser tratada como
modalidade específica, com normas e metodologias próprias.
A LDB de 1996 reconheceu, em seus art. 28°, a diversidade sociocultural e o direito ao
atendimento diferenciado da organização nas escolas do campo, o que possibilitou a elaboração
de diretrizes próprias para essa educação, articulando‐se a uma base curricular comum de nível
nacional. Considerou os objetivos, os conteúdos e a metodologia, a cultura própria de
aprendizado do estudante do campo. Permitindo a organização escolar de acordo com realidade
e necessidade local, como é o caso da adequação do calendário escolar às condições climáticas e
às fases da produção agrícola.
Quanto ao financiamento, houve uma melhora após a Emenda Constitucional nº 14 e da
Lei nº 9.424/1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) fazendo acelerar o processo de
universalização da oferta do ensino fundamental, estabelecendo valores diferenciados para as
modalidades em que os gastos são maiores, beneficiando a educação nas escolas localizadas em
zonas rurais.
As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo (BRASIL, 2003)
aprovada em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação com a participação dos movimentos
sociais e sindicais, as Universidades, Organizações Não Governamentais (ONGs) e homologada
pelo Ministro da Educação, é uma resolução com normas políticos, pedagógicas, administrativas
e financeiras e possui a finalidade de orientar a organização das escolas do campo.
Enquanto uma lei específica para as escolas do campo, essa resolução representa uma
importante conquista legal para a população do campo porque contempla um conjunto de
reinvindicações históricas dos movimentos sociais, e serve como estratégia para garantir o acesso
à Educação Básica e profissional à população do campo.
CONCLUSÃO
O estudo dos documentos legais a respeito da concepção teórica e prática das políticas
públicas educacionais da educação do campo, à luz do quadro teórico e dos documentos
examinados, possibilitou chegar a algumas conclusões.
A compreensão da concepção teórica e prática orientada pelas políticas públicas para a
educação nas escolas é fundamental para orientar a prática pedagógica, possibilita a construção
da identidade da escola do campo, a partir da realidade dos seus sujeitos, visto que, as políticas
públicas educacionais criadas são frutos de preocupações históricas das populações do campo.
Mas que ainda não garantem às pessoas do campo a oferta de educação com qualidade a todos
os níveis e modalidades.
Constatou‐se um conjunto leis específicas que reconhecem a diferença da educação, a
diversidade cultural e as peculiaridades locais na escola do campo, mas uma concepção teórica
incoerente com sua prática torna‐se sem efeito as conquistas legais, poder legalmente organizar
a escola de acordo com a realidade sociocultural, e não fazer, é um problema grave que impede o
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desenvolvimento educacional dessa população, é estar desconsiderando a diversidade dos povos
do campo, a gestão democrática, a autonomia, a contextualização dos conteúdos gerais às
peculiaridades locais, e o próprio fim da escola do campo: a promoção do desenvolvimento
sustentável e do acesso a população que vive no campo aos bens econômicos, sociais e culturais.
Portanto, torna‐se imprescindível a difusão de um olhar sensível e reflexivo sobre a
educação do campo, reconhecendo o modo próprio de vida social no campo, valorizando a
identidade e necessidades socioculturais como referencial na constituição da proposta
pedagógica, favorecendo à formação integral, a construção da autonomia da escola e a cidadania
das pessoas do campo.
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RESUMO
Este artigo teve como escopo realizar uma
pesquisa‐ação com a implantação do jogo para PC “Age
of Empires”, como ferramenta didática em aulas de
História Antiga. O Age of Empires é um jogo de
estratégia em tempo real, ambientado no cenário da
História Antiga e lançado para computador em 1997, ele
permite que o gamer controle uma determinada
civilização disponível e avance com ela através das
Idades da História Antiga, com o objetivo de conquistar
outras civilizações ou simplesmente evoluir sua
civilização ao grau mais avançado da Era Antiga. Assim

este artigo pretende demonstrar o resultado da
pesquisa realizada com a implantação deste jogo feita
com uma turma de alunos de ensino médio que
estudaram História Antiga, buscando avaliar se a
utilização deste jogo pode ou não contribuir com o
processo de ensino‐aprendizagem dos alunos, em
relação a disciplina estudada.

PALAVRAS‐CHAVE: educação, novas tecnologias, games, ensino‐aprendizagem.

THE PC GAME "AGE OF EMPIRES" LIKE A TEACHING TOOL OF ANCIENT HISTORY
ABSTRACT
This paper is the result of an action research that
enabled the implementation of the PC game "Age of Empires"
as a teaching tool in classes Ancient History. Age of Empires is
a strategy game in real time, set in the backdrop of Ancient
History and released for PC in 1997, it allows the gamer to
control a particular civilization available and go with her
through the Ages of Ancient History, with the goal to conquer
other civilizations or simply evolve their civilization to the most

advanced level of the Old Era. So this article aims to
demonstrate the result of research conducted with the
implementation of this game made with a group of high school
students who have studied Ancient History, seeking to assess
whether the use of this game may or may not contribute to
the process of teaching and student learning, over the course
studied.

KEY‐WORDS: education, new technologies, games, teaching and learning
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UTILIZAÇÃO DO JOGO PARA PC “AGE OF EMPIRES” COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NAS AULAS
DE HISTÓRIA ANTIGA
INTRODUÇÃO
Num mundo cada vez mais imerso em novas tecnologias (computadores, internet, tablets
e tantas outras inovações) fica evidente uma verdadeira revolução na forma como o ser humano
vive e se organiza. Esses recursos, hoje, especialmente com a popularização da internet, são
acessados por uma parcela bastante significativa da população, independentemente de posição
socioeconômica, levando‐nos a perceber esse acesso como uma necessidade urgente do
indivíduo, o que corrobora com os estudos de Abreu et al (2008, p. 159), onde pontua que “a
dependência de internet pode ser encontrada em qualquer faixa etária, nível educacional e
estrato socioeconômico”.
Os jogos eletrônicos ou games estão cada vez mais presentes na vida dos jovens e se faz
necessário cada vez mais que as instituições de ensino absorvam estes ferramentas também
como instrumentos educacionais. Segundo dados publicados no (facosite.com), o Brasil é o 4º
maior mercado mundial de jogos digitais, a matéria afirma ainda que os brasileiros: “dedicam em
média 10,7 horas por semana com o entretenimento. É quase o dobro do tempo destinado a
assistir TV (5,5 horas) e se equipara ao índice de 11,3 horas no uso da internet”. Voltando para o
uso dos jogos na educação ALVES (2008, p. 8) nos diz que:
A intenção não é transformar as escolas em lan houses, até por que são espaços
de aprendizagem diferenciados e com lógicas distintas, mas criar um espaço para
os professores identificarem nos discursos interativos dos games, questões
éticas, políticas, ideológicas, culturais, etc. que podem ser exploradas e
discutidas com os discentes, ouvindo e compreendendo as relações que os
jogadores, nossos alunos, estabelecem com estas mídias, questionando,
intervindo, mediando à construção de novos sentidos para as narrativas. Ou
ainda, aprender com estes sujeitos novas formas de ver e compreender esses
artefatos culturais.

Percebe‐se no discurso acima que o objetivo não é fazer da escola um espaço de pura
diversão e entretenimento, mas sim aliar o ensino com o lúdico, porque a escola pode e deve ser
um lugar onde se aprende e onde se sente prazer. Temos que entender que segundo PRENSKY
(2010, p. 61) “as pessoas que estão sentadas em suas salas de aula cresceram na velocidade
acelerada dos videogames e MTV”, os seja, as crianças de hoje conseguem aprender fazendo
várias coisas ao mesmo tempo e a educação tem que se modelar a realidade das crianças de
hoje.
Como no passado, maior parte dos pais e professores imigrantes digitais de hoje supõe
que “as crianças são iguais desde sempre” e que “os mesmos métodos que funcionaram para a
educação quando eles eram estudantes vão funcionar para seus alunos agora”. Mas atualmente
essas antigas suposições não são mais válidas. Os estudantes de hoje não são mais as pessoas
para as quais nosso sistema educacional foi desenvolvido. A maioria dos pais não acreditam que
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as crianças possam aprender enquanto assistem TV ou ouvem música, só porque eles não
conseguem. PRENSKY (2010, p. 60 ‐ 61).
Neste sentido, observando discussões e a perspectiva de real interesse de crianças e
adolescentes por jogos eletrônicos, cabe‐nos questionar: É possível a utilização de jogos
eletrônicos, ditos não educativos, para ensino ou para apoio ao trabalho pedagógico? Nessa
direção, este artigo pretende demonstrar o resultado de uma pesquisa‐ação realizada em uma
turma de ensino médio, com a utilização do jogo para PC “Age of Empires”, jogo ambientado no
cenário da História Antiga.
O estudo da História Antiga é de fundamental importância no trabalho com a disciplina História,
tanto para o ensino médio quando para o ensino fundamental.
Segundo Burns (2005, p.02) o período da História Antiga inicia‐se por volta do ano 3.500
a.C, quando surgem as primeiras civilizações avançadas:
Tais civilizações, que alcançaram o conhecimento da escrita e um considerável
progresso nas artes e nas ciências, bem como em organização social tiveram
origem naquela parte do mundo conhecida como Oriente Próximo. Essa região
estende‐se do moderno Irã até o Mediterrâneo e a margem ocidental do Nilo. Ali
floresceram, em diferentes períodos entre 3000 e 300 a.C., os pujantes impérios
dos egípcios, babilônios, assírios, caldeus e persas, juntamente com estados
menores, de povos como os hititas, os fenícios e os hebreus.

O estudo de tal matéria pode ser às vezes difícil para o Professor de História, pois, nem
sempre alunos costumam se interessar por coisas que aconteceram em uma distância temporal
muito grande. Desta forma, cabe ao Professor empenhado em sua missão de ensinar, estar
sempre buscando novos métodos e técnicas de ensino para mostrar ao aluno que o ensino de tal
conteúdo pode ser fácil e divertido.
Neste contexto, o uso de novas tecnologias pode ajudar no trabalho didático em especial
na a utilização de jogos eletrônicos ou simplesmente games. Jogos eletrônicos podem ser
utilizados pelo professor como material auxiliar daquilo já elaborado para a disciplina
propriamente dita. Segundo Frosi e Schlemmer (2012) essa nova geração, propagada como
nativos digitais vivem intensamente essa convergência de mídias o que torna suas utilizações
parte da concepção de suas vidas e de seu cotidiano.
Mattar (2009) afirma ainda que:
a educação de nossos jovens está brutalmente segmentada: na escola, o ensino
de um conteúdo descontextualizado que o aluno tem que decorar, passiva e
individualmente; nos games, o aprendizado em simulações que o próprio
jogador ajuda a construir, ativa e colaborativamente.

Assim podemos observar a relevância de estar se construindo nas escolas espaços para
implantação de jogos para educação. Defendendo o uso dos games na educação Mattar (2009, p.
XVI) diz ainda que "Jogos podem envolver diversos fatores: cognitivos, culturais, sociais, afetivos,
etc. Jogando as crianças aprendem, por exemplo, a negociar em um universo de regras e a
postergar o prazer imediato". Então, por que enfrentamos tamanha resistência em relação à
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utilização de videogames em educação?
No processo de revisão bibliográfica não foram encontrados documentos científicos sobre
o game Age of Empires. Informações levantadas em espaços virtuais na internet revelam que ele
faz parte de uma série de jogos eletrônicos para computador e consoles portáteis desenvolvida
pela Ensemble Studios e publicada pela Microsoft. O primeiro título da série foi Age of Empires,
lançado em 1997. Depois dele, outros seis títulos da franquia principal e quatro títulos derivados
foram lançados. A maior parte da série é formada pelo gênero de estratégia em tempo real,
sendo que seus modos de jogo se resumem a dois estilos principais: mapa aleatório e campanha.
Além do gênero, os jogos da série são caracterizados por marcarem eventos históricos.
O site Age Mania (http://www.agemania.com.br) é um website brasileiro especializado
em todos os jogos da série Age of Empires e derivados, nele pode‐se encontrar diversas
informações sobre o jogo em comento. Segundo informações do site:
Age of Empires (muitas vezes abreviado para AoE), é baseado em um jogo de estratégia
em tempo real para computador lançado em 1997. Desenvolvido pela Ensemble Studios e
publicado pela Microsoft, o jogo usa a placa Genie Game Engine. O jogo permite ao usuário jogar
como um líder de uma tribo ou civilização histórica, avançando através de quatro idades (Idade
da Pedra, Idade da Ferramenta, Idade do Bronze, e Idade do Ferro).
O Jogo em comento permite que o jogador escolha entre uma das doze civilizações
disponíveis, logo a princípio percebemos a relação com eventos históricos, pois, todas as
civilizações apresentadas no jogo são baseadas nas civilizações que viveram no período
denominado História Antiga.
A partir daí o jogador passa a “desenvolver”, esta civilização fazendo com que ela passe
por todos os “períodos” da Idade Antiga, coletando recursos, construindo edificações,
enfrentando animais selvagens e inimigos ao seu redor. Sagra‐se vencedor aquele que consegue
desenvolver sua civilização ao ponto máximo permitido no jogo, mas rapidamente que os
demais, ou simplesmente que conseguem destruir todas as civilizações ao redor.
Uma das principais tarefas do Professor ao se trabalhar História Antiga é o de explicar cada uma
das civilizações que existiram naquela época, detalhando sua cultura, economia, organização,
vida em sociedade, etc. Burns (2005, p.14) ao tratar da temática, levanta alguns questionamentos
que devem estar presentes nas discussões entre professores e alunos na sala de aula: “Quais as
causas que contribuíram para o aparecimento das civilizações? Por que certas civilizações
alcançaram um grau de evolução muito mais alto do que outras?” A esses questionamentos o
autor declara que:
O esclarecimento dessas questões constitui um dos objetivos principais dos
historiadores e dos mais cientistas políticos. Alguns concluem que os fatores
geográficos são os mais importantes. Outros põem em relevo os recursos
econômicos, as fontes alimentares, o contato com as civilizações mais velhas e
assim por diante. Comumente se admitem várias causas, mas em geral os
historiadores salientam uma delas como merecedora de ênfase especial.

É interessante notar que jogando Age of Empires o aluno pode realizar na prática tudo
isso. Desde a escolha do cenário a se jogar (condições geográficas), até a busca por alimentos, a
gestão econômica dos recursos armazenados e o completo desenvolvimento da civilização
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escolhida pelo gamer. E até chegar nesse desenvolvimento final, é possível ainda que a civilização
concorrente (seja o computador ou outro usuário conectado ao mesmo jogo) pode se
desenvolver mais cedo ou mais tarde que ele. Quais os critérios que levaram determinada
civilização no jogo a se desenvolver mais rapidamente que a outra? E aí voltamos para o estudo
da História.
Percebe‐se assim em muitas caraterísticas do jogo, a presença de elementos históricos
que se forem adequadamente trabalhados pelo professor em sala de aula podem tornar o ensino
da matéria prazeroso para os alunos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa em comento foi realizada em uma turma de ensino médio do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina. A turma com
cerca de 40 alunos já havia estudado a matéria de História Antiga. Incialmente foi feita entrevista
com professor e alunos da turma visando identificar métodos de ensino aplicado para o
conteúdo de História Antiga, passada a fase de observação foi sugerido ao docente o uso de jogo
“Age of Empires” como ferramenta didática.
Podemos classificar esse trabalho como uma proposta de pesquisa‐ação, pois, conforme
explica Severino (2007, p. 120), "é aquela que, além de compreender, visa intervir na situação,
com vistas a modificá‐la".
O conhecimento visado articula‐se a uma finalidade intencional de alteração da
situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a
análise de uma determinada situação, a pesquisa‐ação propõe ao conjunto de
sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas
analisadas (Ibidem)

Sendo aceita essa proposta de pesquisa pelo docente e alunos foi agendada uma data
para que os alunos pudessem jogar o game que ficou disponível no laboratório de informática da
escola, posteriormente, foi aplicado questionário aos alunos visando identificar se o jogo poderia
ou não ser usado como ferramenta educacional nas aulas de História Antiga, ao todo foram
realizadas seis questões aos alunos, apenas dezoito alunos da turma puderam participar do
Projeto dos quais quinze responderam ao questionário proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como dito anteriormente dezoito alunos participaram do Projeto de Pesquisa‐ação, nesta
etapa o objetivo foi simplesmente deixar que os alunos jogassem o jogo livremente. Não foi dado
nenhum comando a não ser instruções básicas de como jogar e sugestão para aqueles que nunca
haviam jogado que começassem pelas primeiras fases e no nível mais fácil.
Os alunos tiveram uma hora e meia de tempo disponível para jogar, somente no outro dia
é que foi solicitado que respondessem ao questionário, motivo pelo qual três alunos não
responderam, pois, na ocasião não foram localizados, assim dos dezoito participantes, quinze
responderam ao questionário.
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As questões propostas buscavam avaliar se a utilização do Age of Empires como
ferramenta didática traria benefícios para o processo de ensino‐aprendizagem da disciplina de
História Antiga, assim a primeira pergunta do questionário era se os alunos consideravam ser
possível aprender conteúdos ministrados em sala de aula através da utilização de jogos e ainda
pedia‐se que eles citassem exemplos de jogos que eles acreditavam ser possíveis de utilizar em
sala de aula.
Dos quinze entrevistados apenas um não achava ser possível aprender com a utilização de
jogos em sala de aula, os demais citaram como exemplos de jogos possíveis de serem utilizados
em aula: “GTA, Assassin’s Creed, Irmandade, Revelações, Call of Duty 2, Medalha de Honra, Godo
f War, Liga da Justiça, Power Ranger, Scooby Doo, Mario, Sonic, Penelope, Monica, PES 2012,
Resident Evil, Pedro e sua família, Dota, Comand Conquer”. Além dos citados quatro alunos
consideraram o próprio Age of Empires que foi experimentado como um bom jogo para ser
utilizado em sala de aula.
Acerca desse primeiro questionamento percebeu‐se que quase a totalidade dos alunos
entrevistados considerou ser possível a utilização de jogos em sala de aula, e mais do que isso,
citaram exemplos de jogos, que na opinião deles podem ser usados. É importante notar que os
alunos conseguem fazer essa relação de jogos com educação, neste primeiro questionamento foi
possível observar que jogos e educação não são, ao menos não visam dos alunos coisas
incompatíveis, ambos podem ser conjugados visando melhorar o processo de ensino‐
aprendizagem.
A segunda pergunta versava sobre se os alunos já conheciam e já haviam jogado o Age of
Empires antes dessa pesquisa, a figura abaixo ilustra o resultado desse questionamento.

Conhecia e já jogou
Conhecia mas nunca
jogou
Não conhecia e nunca
jogou

Figura 1 – Pergunta se já conhecia e já havia jogado Age of Empires
É possível notar que boa parte dos entrevistados não conhecia até então o jogo, embora,
alguns conhecessem e outros inclusive já tivessem jogado. Isso permite afirmar que embora
alguns dos entrevistados talvez já tivessem subsídios para considerar ou não o jogo adequado
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para uso em sala de aula, devido a experiências anteriores com o mesmo, boa parte dos
entrevistados (nove) não conhecia o jogo ainda, assim, toda e qualquer opinião que viessem a
emitir sobre o mesmo seria com base nas experiências que tiveram na realização desta pesquisa.
Em sequência foi questionado o que eles acharam do nível de dificuldade apresentado no jogo, o
resultado segue descrito na figura a seguir.

Fácil
Razoável
Difícil

Figura 2 – Pergunta sobre o nível de dificuldade do jogo
Essa era uma pergunta importante, pois, o jogo a se trabalhar em sala de aula, não pode
apresentar um nível de dificuldade grande, haja vista que assim sendo fugiria ao propósito
educacional, assim, foi satisfatório notar que nenhum aluno considerou o jogo difícil, sendo que
cerca de metade deles considerou de fácil utilização, enquanto os demais consideraram de
utilização razoável, o que demonstra que é possível utilizar o jogo sem que ele cause dificuldades
de uso para os estudantes.
A pergunta que seguiu foi a mais importante da entrevista e questionava se os alunos
foram capazes de estabelecer alguma relação do jogo com o que havia sido ministrado pela
Professora de História nas aulas sobre História Antiga. A importância desse questionamento
advém justamente do objetivo final da pesquisa que era avaliar se este jogo traria algum
benefício para o aprendizado na matéria.
Antes, contudo, de se apresentar o resultado obtido é preciso esclarecer alguns pontos.
Primeiramente o tempo disponível para que os alunos jogassem foi apenas de uma hora e meia,
conforme mencionado anteriormente. Tal tempo embora permitisse a utilização de algumas
fases do jogo não permitia a exploração do mesmo em sua totalidade, principalmente porque as
fases iniciais destinam‐se a “ensinar” o gamer os comandos do jogo, apresentando por vezes
algumas limitações para a sua correlação com a disciplina História.
Ademais é preciso considerar que os alunos embora tivessem estudado a matéria História
Antiga, isso já havia acontecido há alguns meses, assim o melhor aproveitamento do jogo se
daria se ele tivesse sido aplicado concomitantemente a ministração da disciplina. Contudo, como
resultado desse questionamento, teve‐se que seis alunos afirmaram que não conseguiram
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estabelecer uma relação do jogo com a matéria História Antiga contra nove que afirmaram terem
conseguido fazer esta relação.

Sim
Não

Figura 3 – Pergunta se o aluno conseguiu fazer referência do Jogo com a disciplina História
Dos nove alunos que conseguiram estabelecer essa relação foi questionado ainda
exemplos de coisas presentes no jogo que eles conseguiram relacionar com a disciplina. Assim foi
citado por eles coisas como “Organização da sociedade”, “A época, a forma com que eles vivam e
conseguiam as coisas”, “Homens pré‐históricos, civilizações”, “civilizações antigas”, “Conhecer
como era a sobrevivência confeccionando as próprias armas e indo em busca de suas
necessidades”, “O sistema de conquista e a relação entre civilizações”, “A evolução humana”.
De fato todas estas coisas estão presentes no estudo de História Antiga e puderam ser
identificadas pelos alunos que jogaram o jogo, observa‐se que não foi dado aos alunos nenhum
resposta pronta para que fosse assinalada, todas estas citações foram feitas livremente pelos
mesmos que conseguiram assim relacionar fatos que foram estudados em sala de aula, com o
que foi explorado no jogo.
Como havia sido dito anteriormente o Age of Empires permite que o jogador escolha uma
civilização e a controle, evoluindo através dos períodos históricas, conquistando outras
civilizações com o objetivo de vencer o jogo, isso foi identificado pelos alunos que jogaram, como
elementos estudados na disciplina, assim chega‐se ao ponto em que é possível verificar que o
Age of Empires pode ser utilizado com satisfação nas aulas de História Antiga, por trazer de
maneira lúdica eventos que até então só são estudados muitas vezes através dos livros.
A seguir uma pergunta bastante salutar também, questionava ao aluno se ele considerava
ser possível aprender melhor os eventos históricos estudados na disciplina História Antiga com a
utilização do jogo Age of Empires. Este quesito quase que unanimemente foi respondido
positivamente, apenas um entrevistado não considerou ser possível aprender com o jogo, os
outros quatorze consideraram sim ser possível e justificaram. Entre as respostas dadas muitas
apontavam para o fato de com o jogo eles podiam simular como era a vida da sociedade em
estudo. Outros afirmaram ainda que era possível através do jogo compreender melhor os fatos
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históricos e assim ter um melhor aprendizado da matéria.
A resposta a este quesito serviu para reforçar a tese de que o jogo Age of Empires pode
ser usado com satisfação em sala de aula, vez que desperta o interesse do aluno a uma forma de
aprendizagem mais dinâmica e divertida. Foi assim que adiante realizou‐se a última pergunta da
entrevista que versava sobre se o aluno havia gostado de jogar Age of Empires. Mais uma vez
teve‐se como resultado que quatorze alunos afirmaram terem gostado contra apenas um que
disse não ter gostado do jogo. Esse resultado demonstra que o jogo é agradável e pode ser
implantado em sala de aula, pois, em tese atrairá o interesse da maioria dos estudantes e
promoverá uma forma divertida e eficiente de se aprender a matéria.
CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos na pesquisa pode‐se concluir que o Age of Empires é um
jogo que pode ser implantado em sala de aula, na disciplina de História, visando auxiliar o
docente no ensino da matéria História Antiga. Tal jogo pode trazer, como foi visto, inúmeras
contribuições para o processo de ensino‐aprendizagem do aluno e certamente se aplicado de
maneira adequada se tornará uma ferramenta eficaz de aprendizagem desta matéria.
É preciso ressaltar que esta pesquisa teve como intuito verificar a possibilidade de
implantação deste jogo especificamente e qual a reação dos alunos que puderam participar desta
experiência, foi observado ao longo da pesquisa que os alunos se divertiam muito jogando e que
boa parte deles puderam fazer uma relação com o que foi estudado, assim pode‐se concluir que
efetivamente o jogo pode ser aplicado como ferramenta didática.
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PROVOCADAS POR ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS REALIZADO PELO PIBID DE BIOLOGIA DO
IFTO CAMPUS ARAGUATINS.
L. F. S. Costa1 (PQ); A. P. de S. Oliveira1 (PQ); R. M. F. GUEDES1(PQ); J. C. e SILVA2 (PQ)
¹Graduandas em Licenciatura em Ciências Biológicas, Campus Araguatins – Instituto Federal do Tocantins, IFTO.
E‐mail: Laylananda@hotmail.com; anapaulaifto@hotmail.com; rayararosamatos@hotmail.com 2 Especialista em
Educação Ambiental, departamento de Ciências Biológicas, Campus Araguatins– Instituto Federal do Tocantins,
IFTO. E‐mail: janaina.silva@ifto.edu.br
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Verificando que muitos assuntos de Biologia
são difíceis de ministrar principalmente no Ensino
Médio, objetivou‐se apresentar um Jogo da memória,
como também, destacar a importância de métodos
diferenciados e alternativos que auxiliem no processo de
ensino e aprendizagem através do Pibid de Biologia.
Para a confecção do painel do jogo da memória foi
utilizado duas folha de isopor, cola isopor, estilete,
imagens de pessoas portadoras das síndromes, nome
das características, local onde ocorre a síndrome,

tesoura e palitos de dente. O jogo foi aplicado em duas
aulas de Biologia e propiciou um momento único aos
estudantes, pois através da criatividade, evidenciamos
que, com matérias de baixo custo e acessíveis podemos
construir alternativas didáticas e práticas que podem
estimular o interesse do aluno.

PALAVRAS‐CHAVE: Pibid; Jogo; Biologia; Ensino; Aprendizagem.

USE OF GAMES IN BIOLOGY TEACHING: A PRACTICE ON SYNDROMES HUMAN CAUSED BY
CHANGES PERFORMED BY CHROMOSOME PIBID BIOLOGY OF CAMPUS IFTO ARAGUATINS
ABSTRACT
Noting that many subjects of Biology are
difficult to teach mainly in high school, aimed to present
a memory game, as well as, highlight the importance of
differentiated and alternative methods to assist in the
teaching – learning through Pibid biology.To make the
game memory panel with a double sheet of Styrofoam
was used, Styrofoam glue, stylus, pictures of people with

syndromes, name characteristics, where the syndrome,
scissors and toothpicks occurs. The game was applied in
two biology classes and provided a unique time
students, as evidence that, through creativity with
materials of low cost and affordable we can build
didactic and practical alternatives that can stimulate
student
interest

KEY‐WORDS: Pibid; Game; Biology; Education; Learning.
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O USO DE JOGOS NO ENSINO DE BIOLOGIA: UMA PRÁTICA SOBRE SÍNDROMES HUMANAS
PROVOCADAS POR ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS REALIZADO PELO PIBID DE BIOLOGIA DO
IFTO CAMPUS ARAGUATINS.
INTRODUÇÃO
A utilização de metodologias diferenciadas e de baixo custo pode tornar o ensino mais prazeroso,
sendo assim, as práticas em sala de aula motiva e estimula o aprendizado, mesmo com
dificuldades encontradas no ambiente escolar. Jorge et al (2009), em seu estudo afirma que
apesar dos avanços tecnológicos e do crescimento de novas formas de ensino, o professor ainda
se depara com muitas dificuldades na sala de aula, com isso, o uso de jogos no ensino facilita o
aprendizado e gera prazer nos estudantes, promovendo assim diferentes tipos de conhecimentos
e habilidades .
Segundo Aquino e Borges (2009), as dificuldades podem ser diversas, como a falta de
compreensão dos conteúdos vistos em sala de aula e a sua relação com o cotidiano, formação do
professor e a sua formação continuada. Lima e Vasconcelos (2006), ainda ressaltam que as salas
de aulas superlotadas, estrutura física da escola, desvalorização do profissional da educação,
dentre outros, são fatores que caracterizam dificuldades no ensino.
Objetivando estimular o conhecimento biológico principalmente no ensino médio, as práticas de
ensino tornam‐se um agente motivador para o conhecimento principalmente quando falamos de
jogos, pois estes atraem a atenção de modo divertido e ajudam na busca do conhecimento.
Reforçando o que Pedroso (2009) afirma em relação a novas práticas de ensino, ele cita que é
uma boa estratégia para reverter alguns problemas na educação, sendo assim, a utilização de
jogos didáticos ou atividades lúdicas torna‐se uma ferramenta viável para a relação professor,
aluno e conhecimento. Freitas et al ( 2011), cita que nas aulas de Biologia os recursos alternativos
podem ajudar como aliado no aprendizado, onde a utilização de jogos auxiliam os estudantes a
vivenciar outros ambientes que propiciem o ensino e a aprendizagem no estudo de Biologia,
tornando o conhecimento mais gratificante.
Para Kolodzieiski (2010), quando bem planejado e elaborado, o jogo em sala de aula contribui de
forma intensa para o processo de ensino e aprendizagem, sendo que, o conhecimento,
habilidade e as atitudes dos alunos vão surgindo de forma espontânea sem que haja
interferência do professor. Portanto, os jogos criam não apenas situações problemas, mas
estimula a organização do aluno, formação de hipótese, sociabilização, obediência às regras,
conduta ética e tomada de decisões, fazendo com que o estudante exerça sua função de cidadão.
Verificando que muitos assuntos de Biologia são difíceis de ministrar principalmente no ensino
médio, objetivou – se com o presente estudo, analisar a prática realizada sobre síndromes
humanas provocadas por alterações no número de cromossomos do indivíduo através de um
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jogo da memória nas turmas de terceiro ano do Ensino Médio em uma escola participante do
projeto PIBID, como também, destacar a importância de métodos diferenciados e alternativos
como jogos de Biologia que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem, voltados para o
Ensino Médio.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a confecção do painel para o jogo da memória, foi utilizado duas folhas de isopor de 10 cm
de espessura, cola para isopor, estilete, imagens de pessoas portadoras das síndromes retiradas
da internet, nome das características, como também, o local onde ocorreria a síndrome em nível
celular, tesoura e palitos de dente.
Foram utilizadas no jogo quatro síndromes, a de Turner, Klinefelter, Down e Edwards. Para cada
uma das síndromes utilizadas foram feitas 4 peças: Uma contendo o nome da síndrome, outra
com a relação das características correspondentes a síndrome, outra com a imagem de um
sindrômico e por último uma que continha o local onde ocorria a alteração cromossômica, as
peças foram postas de formas aleatórias no painel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O jogo da memória foi aplicado dentro da sala de aula no período vespertino em uma turma de
terceiro ano do Ensino Médio de uma escola participante do projeto Pibid de Biologia na cidade
de Araguatins Tocantins. Os estudantes foram divididos em grupo com quatro participantes,
sendo que, dois ajudavam nas respostas e dois participavam diretamente no jogo, sendo assim,
ganhava o grupo que acertava mais síndromes no Tabuleiro, onde era eliminado um grupo por
rodada, até ficarem os dois grupos que acertariam mais para participarem da última rodada.
Cada participante podia virar quatro cartas até formar a quadra certa, como mostra as figuras 1 e
2 abaixo tiradas de frente e trás do painel.
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Figura 1: Painel Lado da frente.
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Figura 2: Painel lado de trás.
Percebeu‐se que os estudantes participantes da atividade sentiram dificuldades em algumas
situações no jogo, pois para muitos as características expostas dadas nas aulas teóricas tinham
sido esquecidas, então foi preciso fazer uma breve revisão sobres os temas do jogo para melhor
compreensão antes da prática. Reforçando o que citam Jorge et al (2009) que os conceitos de
Biologia ensinados no ensino médio vão sendo esquecidos ao logo do tempo, sendo que os jogos
didáticos voltados diretamente para a disciplina, podem ser uma alternativa para fixação do
conteúdo e na revisão do mesmo, tornando o aprendizado mais interativo e produtivo.
O jogo foi bem aceito por toda a turma, mas como citado acima, os estudantes tiveram
dificuldade em determinados assuntos principalmente em relação ao nível celular. Ainda é
perceptível a fragilidade do conhecimento celular nas escolas públicas, pois os alunos ao se
depararem com assuntos como, por exemplo, genética ficam apreensivos e desestimulados,
citando que a compreensão do conteúdo é difícil e muito desgastante.
O assunto abordado no jogo tinha um grau de dificuldade, contudo, caberá ao professor regente
fazer uma breve avaliação sobre a turma e assim determinar o nível do jogo com mais ou menos
informações sobre as síndromes objetivando o melhor aprendizado.
CONCLUSÃO
O jogo painel da memória “Síndromes humanas provocadas por alterações cromossômicas”, foi
elaborado para auxiliar professores e alunos a tratar de um tema de difícil compreensão como a
genética molecular. Sua aceitação foi consideravelmente boa pelos alunos, demonstrando um
bom contato com alguns conteúdos desconhecidos até então por muitos estudantes. O jogo
também trás a possibilidade de tornar as aulas de Biologia no Ensino Médio mais diferenciada e
atrativa, fazendo com que o ensino de Biologia torne‐se prazeroso e agradável, além de
contribuir para conhecimento científico e biológico. A elaboração do jogo também propiciou um
momento único aos pibidianos de Biologia, pois através da criatividade evidenciamos que com
matérias de baixo custo e acessíveis podemos construir alternativas didáticas e práticas que
podem estimular o interesse do aluno e enriquecer a aula.
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RESUMO
No final dos anos 50 e no inicio dos anos 60, a
necessidade de educação direcionada para
portadores de deficiência, despontou alimentado
pelo interesse de médicos, estudiosos e educadores
da época, fato este que possivelmente contribuiu
para que as políticas educacionais brasileiras também
criassem oportunidades dentro da lei que
incentivasse a inclusão, a qual foi estabelecida na
constituição nacional de 1988. A construção deste
trabalho se deu, a partir da pouca discussão desta
temática, dentro do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus
Macau. Com isto este trabalho tem como objetivo
geral identificar os suportes assistenciais que esta
instituição de ensino oferece para os alunos com
necessidades especiais, e refletir sobre a
implementação da LDB na prática do IFRN – Campus
Macau. Esta pesquisa tem um caráter qualitativo.

Fomos a lócus para constatarmos quais as estruturas
físicas e materiais o IFRN campus Macau oferece
como acessibilidade para os portadores de
necessidades especiais. Registramos através de
fotografias, alguns espaços da instituição que
precisam ser reformados e readaptados. A fim de
incentivar a inclusão social através da escola. O
NAPNEs do campus Macau, vem organizando eventos
e atividades que promovam as relações interpessoais,
entre, todos os alunos independentes de suas
particularidades. Por tanto, podemos afirmar que o
IFRN campus Macau, dentro das suas possibilidades
vem contribuindo com o intuito de promover a
inclusão escolar conforme as normas previstas nos
artigos 58 e 59 da LDB/96, e que tal instituição vem se
adequando às novas necessidades estruturais e
pedagógicas.

PALAVRAS‐CHAVE: Inclusão, Educação, Portadores de deficiência, Educadores.

SCHOOL INCLUSION FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS: PHYSICAL STRUCTURE AND
EDUCATIONAL CAMPUS OFFERED BY IFRN MACAU.
ABSTRACT
In the late '50s and early '60s, the need for targeted
education for the disabled, has emerged fueled by the
interest of physicians, researchers and educators of the
time, a fact that possibly contributed to the Brazilian
educational policies also would create opportunities
within law that encourages inclusion, which was
established in the national constitution of 1988.
construction of this labor took from the little discussion
of this issue within the Federal Institute of Education,

Science and Technology of Rio Grande do Norte,
Campus Macau. With that this work has as main
objective to identify the supporting care that this
institution offers education for students with special
needs, and reflect on the implementation in practice of
the LDB IFRN ‐ Campus Macau. This research has a
qualitative character. We were the locus only to find
that the physical and material structures IFRN the
campus Macau offers as accessibility for people with
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special needs. Recorded through photographs, some
areas of the institution that need to be renovated and
upgraded. To promote social inclusion through school.
The NAPNEs campus Macau, has been organizing events
and activities that promote interpersonal relationships
among all students independent of their particularities.

Therefore, we can say that IFRN Macau campus, within
its capabilities has contributed with the intention of
promoting educational inclusion according to the rules
laid down in Articles 58 and 59 of LDB/96, and that such
an institution has been adapting to the new structural
needs and teaching.

KEY‐WORDS: Inclusion, Education, People with disabilities, educators.

INCLUSÃO ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: ESTRUTURA FÍSICA E
PEDAGÓGICA OFERECIDA PELO IFRN CAMPUS MACAU.
INTRODUÇÃO
Quando falamos de inclusão social no Brasil colocamos o dedo numa ferida aberta, o nosso
país é um berço de preconceitos ao diferente e ao diverso em níveis culturais e sociais. No final
dos anos 50 e no inicio dos anos 60 do século XX, a necessidade de educação direcionada para
portadores de deficiência, despontou alimentado pelo interesse de médicos, estudiosos e
educadores da época, fato este que possivelmente contribuiu para que as políticas educacionais
brasileiras também criassem oportunidades dentro da lei que incentivasse a inclusão, a qual foi
estabelecida na constituição nacional de 1988.
O Brasil ainda é um país despreparado estruturalmente e socialmente em atender as
distintas necessidades especiais, quando apontamos este dedo para a inclusão escolar a
problemática se eleva, pois estamos falando de formação humana de indivíduos visto como
“anormais”. Silva e Tavares (2009, p.71) fazem uma proposição sobre a aceitação humana
“sabemos que as características humanas dependem do convívio social e da satisfação das
necessidades através da interação com as outras pessoas no mundo social”. O diferente e para
muitos o estranho, certamente esse fato inibe ou até mesmo impedi as relações interpessoais
entre indivíduos criando um abismo social e cultural, mesmo assim é possível vislumbrarmos um
progresso nas práticas educacionais brasileira, a esse respeito Melo e Martins (2014, p. 1) diz
que,

Nas últimas décadas, a presença de alunos com deficiência nas escolas regulares, em
nosso país, à luz do paradigma da inclusão social, tem sido sem dúvida uma das questões
mais discutidas no âmbito da sociedade, particularmente, pela comunidade escolar.
Antigamente, a educação voltada para esses alunos, restringia‐se a espaços segregativos,
em instituições especializadas, porém, hoje, em função da democratização do ensino e
da igualdade de oportunidades para todos pouco a pouco começa a ser ofertada em
ambientes comuns de ensino.
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A inclusão escolar abriu uma discussão na qual, muitas indagações surgem: há suportes
assistenciais nas instituições de ensino para atender as necessidades especiais? Quais os aspectos
físicos estruturais de acessibilidade às instituições de ensino devem ter? Que suporte pedagógico
os aluno que apresentam algum tipo de necessidade especial precisam? As escolas cumprem as
regras estabelecidas na a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (Lei nº 9.394 /96)?
Segundo o ministério de educação e a secretaria de educação especial (2010) a constituição
de 1988 já indicava a implantação de uma educação que contemplasse a inclusão de portadores
de deficiência, a qual preferencialmente deveria ser praticada pelas escolas públicas de ensino.
Há uma grande heterogeneidade de deficiências tanto física como mental que requerem
profissionais especializados e preparados para trabalhar com o diverso. A autora Braga (2014)
afirma que os educadores têm um papel importante nesta inclusão, pois é através de um
trabalho mais humano e acolhedor destes profissionais de educação que os portadores de
deficiência se sentirão parte igual de um todo, e que os mesmos,

Precisam compreender que só existirá inclusão de pessoas com necessidades especiais
em suas dependências se todos estiverem empenhados em contribuir para a edificação
de um trabalho mais humano e acolhedor. Na quebra de paradigmas é fundamental a
todo ser humano o respeito à diferença.

A construção deste trabalho se deu, a partir da pouca discussão desta temática, dentro do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Macau.
Com isto este trabalho tem como objetivo geral averiguar os suportes assistenciais que esta
instituição de ensino oferece para os alunos com necessidades especiais, procurando identificar
os aspectos físicos estruturais de acessibilidade ao instituto, como também verificar o aporte
pedagógico ofertado ao aluno que apresente algum tipo de necessidade especial, e assim refletir
sobre a implementação da LDB na prática do IFRN – Campus Macau.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a concretização dessa investigação buscamos na literatura especializada referencias
que pudesse‐nos auxiliar, pesquisamos vários autores, dentre os examinados podemos destacar:
Braga (2014),Silva e Tavares (2009), Melo e Martins (2014) que tratam esta linhagem de
pesquisa. E Além da realização da pesquisa bibliográfica, realizamos no mês de fevereiro do
decorrente ano, uma entrevista semi estruturada que segundo Manzini (2012), a mesma segue
um roteiro com perguntas abertas e é empregada para investigar um acontecimento de uma
população em particular: grupo de professores; grupo de alunos; grupo de enfermeiras, etc.
O autor ainda afirma que “deve existir flexibilidade na sequência da apresentação das
perguntas ao entrevistado e o entrevistador pode realizar perguntas complementares para
entender melhor o fenômeno em pauta” (MANZINI, 2012, p.156). Tal entrevista foi realizada com
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a coordenadora do NAPEs1 do IFRN campus Macau, com o intuito de verificar se existe realmente
um aporte pedagógico ao aluno que apresente algum tipo de necessidade especial.
E para constatarmos se o IFRN campus Macau oferece uma estrutura com acessibilidade
para os portadores de necessidades especiais fomos a lócus e registramos através de fotografias,
alguns espaços estruturais, na qual é apresentado nesta instituição de ensino e através destas
averiguações realizamos uma reflexão sobre a implementação da LDB na prática do IFRN –
Campus Macau, juntamente aos dados expressos na nossa pesquisa.
Discutir a inclusão escolar é tratar de um assunto complexo, desafiador e inovador,
entretanto e de suma importância para demonstrar a toda nação que o princípio democrático da
educação é para todos e não para alguns. A necessidade de debater este tema é justificada
diariamente pelo fato de que, a inclusão escolar ainda não é uma realidade para a grande maioria
dos portadores de necessidades especiais, e como futuras licenciadas temos que nos incluirmos
nesta nova realidade, que as escolas brasileiras se projetam. Souza et al, 2014 diz que:

A inclusão escolar busca um novo modelo e, neste momento, é imprescindível que os
cursos de licenciatura estejam atentos a essa nova etapa. Este novo olhar para a
educação exige professores que possam agir como agentes de transformação para a
construção de um sistema educacional inclusivo.

Pois é preciso fazer com que a sociedade veja a inclusão como parte da educação e não
uma obrigação dos governos e da sociedade, e é através destes debates que possivelmente
alcançaremos um novo olhar comum para todos. Esta pesquisa tem um caráter qualitativo, pois,
este tipo de pesquisa conecta o mundo real e o sujeito que não pode ser explicado através de
números. Não realiza o uso de práticas e técnicas estatísticas e sim de pesquisas bibliográficas.
Dessa forma, esta pesquisa tem um caráter qualitativo (SILVA E MENEZES, 2001).
Este trabalho, a partir da introdução, constitui‐se da seguinte forma, a saber: Os aspectos
físicos estruturais de acessibilidade no instituto, LDB em prática no IFRN ‐ campus Macau,
considerações finais e referências.
OS ASPECTOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS DE ACESSIBILIDADE NO INSTITUTO
Criar condições físicas e materiais nas instituições de ensino para os alunos com
necessidades especiais proporcionam melhorias nas comunicações e interações destes com as
demais pessoas nas quais convivem na ambiente escolar, favorecendo também, a participação
nas atividades realizadas na instituição. Nesse contexto, o autor Moraes (2007) afirma que a
instituição de ensino necessita de uma infra‐estrutura com luminosidade, sonoridade e
movimentação adequada para estes alunos. Assim também como materiais propícios (carteiras,
cadeiras, até mesmo os balcões de laboratórios, dentre outros materiais), que contribuam no
processo de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas.
1

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especifica.
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Com isto, fomos a lócus para constatarmos quais as estruturas físicas e materiais o IFRN
campus Macau oferece como acessibilidade para os portadores de necessidades especiais.
Registramos através de fotografias, alguns espaços da instituição que precisam ser reformados e
readaptados. Ao constatarmos in lócus as fragilidades do campus, em relação à acessibilidade
destes alunos com necessidades especiais, realizamos uma entrevista com a coordenadora do
NAPNEs. Indagamos se o IFRN Campus Macau oferece uma estrutura física adequada para os
portadores de necessidades especiais. Ela nos afirmou que no momento o campus não oferece
uma estrutura adequada para os alunos com necessidades educacionais especificas. Mas, que no
inicio do ano de 2014, apedido do diretor geral do instituto foi realizado neste estabelecimento
de ensino um levantamento diagnosticando as principais mudanças nas instalações que deveriam
ser realizadas no campus em prol da inclusão. Foi entregue ao diretor geral tal relatório
apontando as falhas existentes na estrutura física do campus, o mesmo solicitou este
levantamento com o intuito de corrigir os possíveis erros encontrados, a entrevistada ainda
afirmou que as deficiências estruturais serão solucionadas na próxima obra do instituto, prevista
para o mês de abril do corrente ano.
Figura 01‐ Apontar as falhas na acessibilidade na estrutura física do IFRN campus Macau,
para alunos com necessidades educacionais especificas.

Fonte: NAPNEs do IFRN Campus Macau‐ RN e Acervo Próprio.
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Nas conversações com a mesma, percebemos que as fragilidades estruturais encontradas
no campus pela equipe da NAPNEs foram às mesmas assinaladas em nossa pesquisa. Como
exemplo: o ginásio que precisa de uma passarela de acesso com corrimão, instalações de
corrimãos nas rampas e escadas, concerto da passarela de entrada e do elevador do CTRP2,
construção de uma passarela na CTRP, rebaixamento dos balcões dos laboratórios, da cantina, da
biblioteca e do refeitório, no estacionamento as placas de sinalização precisam ser respeitadas,
como mostra a figura acima (figura 01).
Também indagamos se nestas prováveis mudanças, além dos corrimões e outros meio de
acessibilidade também contemplarão os deficientes visuais, uma vez que as salas não possuem
nenhuma identificação para tais necessidades educacionais específicas, a mesma nos relatou que
foi sugerida pela NAPNEs a sinalização em braile nas portas identificando‐as. E que a biblioteca já
disponibiliza material para o aluno com deficiente visual, como livros em braile (Figura 02).
Figura 02 ‐ Livros em braile da biblioteca do IFRN campus Macau.

Fonte: Acervo Próprio.

LDB EM PRÁTICA NO IFRN ‐ CAMPUS MACAU
O artigo 58 da LDB (lei 9.394/96) defende uma educação inclusiva para portadores de
necessidades especiais e que os mesmos devem frequentar modalidades regulares de ensino, e
que os estabelecimentos de ensino têm que esta preparada para atender as peculiaridades de tal
clientela, porém no inciso 2º diz que: “O atendimento educacional será feito em classes, escolas
ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
2

Centro Tecnológico de Recursos Pesqueiros.
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possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” levando em consideração que
esta lei foi sancionada em 1996 já não condiz com a realidade hora vivenciada pela educação
brasileira. Pois o presente cenário educacional brasileiro vem implantando novos ideais de
inclusão.
O ministério da educação (2005) busca subsidiar transformações nas instituições escolares
que impulsione mudanças de atitudes em relação aos alunos com necessidades educacionais
especiais. O mesmo defende que as escolas públicas brasileira passem a ser um espaço de
inclusão social valorizando as diferenças culturais, econômica, política e emocionais de cada
aluno. Segundo a coordenadora de NAPNEs campus Macau, este núcleo foi criado pelo MEC, com
a finalidade de promover condições necessárias para o ingresso e permanência de alunos com
necessidades especificas, dentre outros objetivos.
O ministério da educação ainda afirma que tais mudanças precisam ser praticadas por meio
de uma política de educação inclusiva respeitando a diversidade. A coordenadora do NAPNEs
afirma que o IFRN campus Macau partilhando deste propósito, atualmente vem se preparando
estruturalmente e funcionalmente, visando um melhor atendimento da sua clientela como um
todo.
A mesma informou que no presente momento há três alunos matriculados no instituto
foram identificados como portadores de necessidades especiais, e que os mesmos já foram
sondados para possíveis adequações que se fizerem necessários, porém um destes alunos (as)
não aceitou qualquer procedimento que facilitasse o seu cotidiano dentro do instituto,
possivelmente para evitar constrangimentos evidenciando a necessidade de uma conscientização
até mesmo por parte do portador de necessidades especiais é como afirma que o preconceito
começa do próprio portador.

Estas necessidades não implicam somente na sobrevivência física, mas também
psicológica da pessoa, o que implica na satisfação das necessidades destes incentivos,
proteção, amparo e conhecimento para que o indivíduo possa desenvolver‐se
plenamente. (Silva e Tavares, 2009, p. 71).

Em relação aos outros dois alunos que se declararão portadores de necessidades
educacionais especiais estão sendo analisados ferramentas e procedimentos que facilitem a
vivência dos mesmos dentro do instituto. A fim de incentivar a inclusão social através da escola o
NAPNEs do campus Macau, vem organizando eventos e atividades que promovam as relações
interpessoais, entre todos os alunos independentes de suas particularidades.
A coordenadora do NAPNEs relatou que durante a última expotec no ano de 2013, o núcleo
do campus Macau, com o intuito de divulgar o seu trabalho montou um stand expondo através
de fotos o trabalho de servidores em prol da inclusão de portadores com necessidades especiais,
visando sensibilizar os alunos e funcionários, contando com a presença de dois grupos
desportivos com deficiência visual do instituto dos cegos da cidade de Natal‐RN, um grupo de
golbol (futebol adaptado para os deficientes visuais) e outro grupo de karate, figura 03.
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Funcionários e alunos do IFRN campus Macau, com os olhos vendados participaram de uma
partida de golbol contra a equipe do instituto dos cegos de Natal, figura 03.
Figura 03 – Desportista do Instituto dos cegos da cidade de Natal – RN.

Fonte: NAPNEs do IFRN Campus Macau‐ RN.

A relação interpessoal sempre promove uma rica troca de experiências e possibilitam a
inclusão tão almejada pelo ministério da educação descrita no intitulado como documento
subsidiário à política de inclusão (2005) que defende:
Uma política efetivamente inclusiva deve ocupar‐se com a desinstitucionalização da
exclusão, seja ela no espaço da escola ou em outras estruturas sociais. Assim, a
implementação de políticas inclusivas que pretendam ser efetivas e duradouras devem
incidir sobre a rede de relações que se materializam através das instituições já que as
práticas discriminatórias que elas produzem extrapolam, em muito, os muros e
regulamentos dos territórios organizacionais que as evidenciam.

Em relação ao que defende o artigo 59 da LDB/96, no parágrafo III, determina que os
docentes de nível médio ou superior como também os educadores de ensino regular precisam se
preparar para receber os alunos com necessidades especiais e que os mesmos devem se
especializar para oferecer uma educação que promova a integração desses educandos nas
classes comuns. O NAPNEs do referido campus na pessoa de sua coordenadora informou que no
momento não há nenhum docente na grade do instituto que englobe essas atribuições, mas, que
esta sendo aguardado do MEC o lançamento do edital de concurso para ocupa nos institutos
federais, estes postos de professores especializados em atender alunos com necessidades
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especiais. Pois o MEC exige que os institutos já estejam preparados para receber os tais alunos e
não deixar para se preparar só após a chegada dos mesmos.
A coordenadora também ambiciona fazer um trabalho em conjunto com o psicólogo (a)
intercedendo juntos a alunos que não se declaram deficientes por vergonha ou desinformação
e/ou até mesmo ao aluno (a) que não aceitou a disposição do núcleo em colaborar com sua
melhor estadia no campus, o psicólogo (a) trabalharia apoiando o NAPNEs nas questões
psicológicas. Mas que no momento o campus está sem um titular da pasta.
A coordenadora ainda relata que pequenas campanhas foram feitas direcionadas aos
alunos, mas, que atingi a todos que fazem partes da comunidade escolar. E que no final do ano
de 2013, a reitoria promoveu um seminário e convidou os funcionários de todos os campus,
porém apenas três funcionários do campus Macau compareceram ao evento, demonstrando a
falta de interesse em discutir tal problemática, como também a necessidade de programa e
campanhas que divulguem e destaquem a importância do inclusão escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos desse trabalho foram plenamente alcançados, uma vez que todos os
propósitos da pesquisa foram concretizados com sucesso, averiguarmos os suportes assistenciais,
apontamos os aportes pedagógicos e também identificamos que tipo de acessibilidade e suas
respectivas falhas o IFRN campus Macau apresenta para os alunos com necessidades especiais.
Por tanto podemos afirmar que o IFRN campus Macau, dentro das suas possibilidades vem
contribuindo com o intuito de promover a inclusão escolar conforme as normas previstas nos
artigos 58 e 59 da LDB/96. E que tal instituição vem se adequando às novas necessidades
estruturais e pedagógicas para receber todo e qualquer tipo de alunos com suas respectivas
peculiaridades. Esta prática de inclusão escolar hora estabelecida no IFRN campus Macau, tende
a contribuir em nossa graduação enquanto futuros docentes.
Visto que na matriz curricular do nosso curso de licenciados constam as disciplinas de
Educação Inclusiva e Libras, certamente os conhecimentos adquiridos em tais disciplinas darão
um suporte em nossa prática docente enriquecendo e valorizando ainda mais a nossa formação.
Capacitar qualquer profissional requer um acumulo de obrigações, regras, técnicas e
investimento, mas diplomar professores demanda muito mais que isso, é preciso ter uma visão
histórico‐cultural desses acadêmicos, pois estarão capacitando profissionais que assumirão a
responsabilidade de formar os futuros cidadãos‐profissionais que impulsionaram o
desenvolvimento e o progresso do nosso país como um todo.
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RESUMO
Neste artigo realiza‐se um breve estudo sobre o
ensino de ciências atual e a importância da alfabetização
científica para tal, apresentando a metodologia HFC –
História e Filosofia da Ciência – como uma possível
alternativa para o melhor aprendizado nas salas de aula.
Mais do que nunca, há um consenso entre mestres de
que a alfabetização científica é fortemente necessária a
qualquer cidadão, seja ele um cientista ou não. A

metodologia HFC busca suprir a carência do
entendimento de como a ciência se constitui, e
consequentemente, facilitar a aprendizagem do aluno.
Sendo empregada juntamente ao ensino, a metodologia
apresenta bons resultados, quando o que está em
questão é formar estudantes com visões adequadas
sobre a ciência e estimulá‐los ao trabalho científico.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Ciências, Metodologia de Ensino, História e Filosofia da Ciência, Problemas na
Aprendizagem de Ciências.

PROBLEMS IN LEARNING OF SCIENCE: STUDYING THE REASONS THAT HINDER THE
RELATIONSHIP STUDENT‐SCIENCE‐CONTENTS IN USUAL SCIENCE LESSONS
ABSTRACT
This article is a brief study about the current
science education and the importance of scientific
literacy for this, showing the HFS methodology – History
and Philosophy of Science – as a possible alternative to
the best learning in classrooms. More than ever, there is
a consensus among masters of that scientific literacy is
strongly required to any citizen, whether he's a scientist

or not. The methodology search meet the HFC lack of
understanding of how science is, and hence, facilitate
student learning. Being employed along with teaching,
methodology presents good results, when what is at
issue is to train students with appropriate views on
Science and stimulate them to scientific work.

KEY‐WORDS: Teaching Science, Teaching Methodology, History and Philosophy of Science, Problems in Science
Learning.
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PROBLEMAS NA APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS: ESTUDANDO AS RAZÕES QUE ATRAPALHAM A
RELAÇÃO ALUNO‐CIÊNCIA‐CONTEÚDO NAS AULAS USUAIS DAS CIÊNCIAS
INTRODUÇÃO
O ambiente escolar, desde cedo, acompanha as fases e o desenvolvimento dos indivíduos.
É nele que é ampliada, em maior grau, a construção da identidade coletiva da criança e são
trabalhadas as etapas acadêmicas do ser, propiciando os acréscimos em sua formação, de
maneira a auxiliar seu progresso.
Nas sucessivas séries ultrapassadas, o aluno acrescenta a si um pouco mais de
conhecimento, identifica‐se com determinados conteúdos e torna‐se capaz de estabelecer os
rumos e os alvos para sua carreira. Percebe‐se, portanto, que tal ambiente constitui um dos
pilares fundamentais à vida do indivíduo, pois o discente necessita da educação e da grade de
assuntos que devem ser obtidos através desse espaço – mesmo que não cresça de forma
acadêmica, carece, ao menos em parte, dos conhecimentos aplicáveis a sua vida.
Na formação de tal indivíduo deve‐se ter a preocupação com a aprendizagem das ciências
que são estudadas e/ou encorpadas nas disciplinas escolares. É aí que entra em questão a
necessidade do entendimento do estudo de tais áreas (como física, química, biologia), com
relação à construção do conhecimento e da realidade científica. Apesar da grandeza do papel
desempenhado pela ciência no mundo atual, sua compreensão está reservada a um pequeno
público e cada vez mais se tem a dificuldade de adequá‐la a uma linguagem e metodologia que
sejam acessíveis ao ensino em todos os seus níveis, desde o fundamental até o superior
(PAGLIARINI, 2007, p. 9, 10).
Há diversas fontes para que o aluno obtenha seu entendimento a respeito da ciência, seja
ele de modo adequado ou não, algumas são museus, centros de ciência, documentários, entre
outros. Logo, o pensamento que se tem sobre ela deve ser amplo e o mais adequado possível.
Entretanto, fontes como os recursos midiáticos, por exemplo, são as que mais influenciam os
discentes, já que são de fácil acesso e possuem forte referência para geração atual. Estas, muitas
vezes, retransmitem visões inadequadas da ciência, como perspectivas ateóricas e
aproblemáticas, elitistas, rígidas – como se houvesse um determinado método científico sempre
a ser seguido –, socialmente neutras, dentre outras. Por conta disso, fica o professor com a
função de também apresentar ao aluno pensamentos mais adequados ao contexto científico,
com a finalidade de modificar os velhos conceitos ou implementar os novos de maneira inicial
(GIL‐PÉREZ et al, 2001; PAGLIARINI, 2007; SILVA, 2007).
Quando a preocupação está no âmbito do ensino das ciências, algumas inquietações
extremamente necessárias à sua aprendizagem acabam por vir à tona. É cativante para o aluno
realizar as descobertas proporcionadas por este ensino, o bom contato inicial com os muitos
conhecimentos despertam seu interesse por alcançar novos saberes. Mas para isto, é importante
que também seja feita a devida apresentação da ciência ao aluno, tal como ela é, evitando assim
que inconformidades de pensamento sejam retransmitidas, em verdadeiros ciclos, e que seu
entusiasmo pela carreira acadêmica seja perdido (PAGLIARINI, 2007, p. 9).
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Pode‐se dizer que muitos dos problemas educacionais existentes na realidade atual da
sala de aula “têm sua origem na formação do professor, que o impede de se consagrar como
coresponsável da aprendizagem dos seus alunos, de ter condições de lidar com uma geração
abastecida com uma vasta carga de informações e de tecnologia” (MARCOVITCH, 2000 apud
COSTA & TAMUJAS, 2009, p. 5518) e, se possível, apresentar as características do ser
pesquisador. O ensino, geralmente, acaba com a não‐realização de discussões críticas a respeito
do conteúdo e deixa os alunos na mera posição de espectadores, com o professor apresentando
uma série de fórmulas e teorias, por vezes sem nem mesmo esclarecer os problemas que lhes
deram origem. Dessa forma, os alunos somente transcrevem conceitos, com a ausência de
entendimento, para os exercícios propostos, que também podem trazer deformações de
pensamento acerca do fazer científico (SILVA, 2007; COSTA & TAMUJAS, 2009).
A escola, meio que está em questão, deve se encarregar de prover o estudante dos
componentes disciplinares e, igualmente, alfabetizar cientificamente o mesmo – ato que está
interligado à aprendizagem. Para que, desse forma, também utilizem esse conhecimento sobre o
meio científico, que, mais do que nunca, se faz necessário à vida, nas mais diversas atividades
cidadãs. É tal alfabetização que, mesmo aqueles que não se desenvolverem em áreas voltadas ao
meio científico, levarão para suas vidas. Compreender o que é ciência, para que ela serve, como
se relaciona com a tecnologia por um lado e com a sociedade por outro, é importante para
formar o próprio cientista (SILVA, 2007, p. 10).
Este artigo pretende promover reflexões sobre algumas das adequações necessárias ao
ensino atual das ciências, as quais são referentes à compreensão da Natureza da Ciência (NdC) no
contexto escolar. Através de análises realizadas com um grupo de estudantes de ensino médio,
por meio de pesquisas referentes à determinadas disciplinas, foi possível verificar as
visões/opiniões dos alunos sobre as metodologias empregadas nas aulas. Várias características
do processo de ensino foram apontadas, as quais serão enfocadas ao longo deste trabalho.
Propõe‐se também a adoção de metodologias baseadas na História e Filosofia da Ciência (HCF)
como melhorias alternativas às aulas, a fim de minimizar as carências na aprendizagem e evitar
que visões deformadas acerca da ciência sejam retransmitidas.
PESQUISA ENTRE ALUNOS: SUAS VISÕES SOBRE AS AULAS DE CIÊNCIAS
De modo a abranger as discussões sobre o tema, realizou‐se uma pesquisa referente às
aulas de ciência com 12 estudantes que cursavam o ensino médio nas redes públicas estadual (6)
e federal (6). Estes alunos foram selecionados pelo fato de participarem de um curso de
extensão, o Scientia, ofertado pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, concernente
à compreensão da realidade científica. E, como consequência disto, possivelmente possuírem
visões mais adequadas sobre a ciência. Foram lhes apresentados, durante o curso, os problemas
mais frequentes sobre o meio científico que existem nos pensamentos individuais, de acordo
com GIL‐PÉREZ et al. (2001), em seu artigo “Para uma imagem não deformada do trabalho
científico”, que caracteriza as visões:
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Empírico‐Indutivista e Ateórica: a prática experimental seria a essência da
atividade científica e o papel orientador das hipóteses é esquecido;
Rígida: acredita num método científico algorítmico e irrefutável;
Aproblemática e Ahistórica: esquece os problemas e o desenvolvimento
histórico que auxiliaram o conhecimento atual;
Exclusivamente Analítica: destaca a divisão parcelar dos conteúdos e a
ausência de integração entre eles;
Acumulativa e de Crescimento Linear: destaca que a ciência,
inevitavelmente, progride e acumula sempre suas conclusões;
Individualista e Elitista: afirma que a ciência é feita por prodígios isolados,
inserindo dessa forma, por vezes, preconceitos;
Socialmente Neutra da Ciência: ignora as relações existentes entre a
sociedade, ciência e tecnologia, e transmite a ideia de que cientistas são
desatentos às opções aos seus alcances.

A pesquisa foi realizada através de um questionário aberto, embasando‐se nas disciplinas
de química, física e biologia, expondo questionamentos como a opinião dos estudantes quanto às
disciplinas, como se dão e que recursos o professor utiliza em suas aulas, no que e como essas
aulas poderiam melhorar, se são explicados conceitos científicos nestas e se o aluno consegue
identificar algum tipo de visão inadequada sobre a ciência nas explicações nas salas de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO1
Analisando as respostas dos alunos aos questionamentos propostos, pode‐se chegar a
diversos resultados. Para melhor organização, os resultados foram divididos, particionados
quanto às disciplinas aos quais estão mais diretamente relacionados.
a) Referentes à Química2
Para a disciplina de química, as maiores características destacadas pelos alunos foram:
interessante (2), muito boa (2), fácil (2), importante (1), prazerosa (1) e legal (1), entretanto
também foram mencionados adjetivos como chata (1), teórica (1), detalhista (1), etc. Já a
ministração das aulas, ou seja, a metodologia aplicada pelo professor, podiam ser descritas como
ótimas (2), interessantes (3), dinâmicas (1), rápidas (1) e prazerosas (1) e utilizavam também
laboratório (1), textos e debates (1) e apresentações em slides (2). Três deles descrevem que
possuem aulas em sua totalidade tradicionais (com o uso da lousa, pincéis, livro didático) e dois
que o professor pouco utiliza o livro didático.
Os alunos, a fim de melhorem as aulas, propuseram, quando interrogados sobre possíveis
melhorias a serem feitas, mais experimentos/aplicações práticas do conteúdo (2) e mais
1
Os números entre parênteses, nos resultados, indicam a quantidade de alunos que mencionaram a
referente característica.
2
Três alunos, da rede estadual, até o período da pesquisa não possuíam aulas de química.
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atividades/trabalhos avaliativos (3), sugeriram também que o professor apresentasse mais o
contexto histórico do conteúdo (1), aulas mais dinâmicas/interativas (2) e que o professor
melhorasse suas explicações (1). Além disso, um dos estudantes mencionou que deveria haver
mais interesse por parte do professor e dos próprios alunos quanto à disciplina, já que o mestre
deveria se comprometer em realmente ensinar o devido conteúdo e os alunos a se dedicarem e
se esforçarem a aprendê‐lo. Duas pessoas mencionaram que não havia o que melhorar na aula.
Com relação ao ensino de conceitos científicos, a maioria apresentou que seus
professores explicavam conceitos referentes à ciência (5). Os alunos conseguiram identificar em
seus professores as visões: individualista e elitista (1), exclusivamente analítica (1), aproblemática
e ahistórica (2) e uma pessoa afirmou não conseguir identificar ideias inadequadas sobre a
realidade científica.
b) Referentes à Física
Quanto à disciplina de física, os alunos descreveram‐na como interessante (4), ótima (2),
boa (2), que depende do professor para ser interessante (1), e até mesmo ruim (1), complicada
(4), complexa (1) e que necessita de interpretação (1). A maioria deles classificou as aulas como
tradicionais, ou seja, com o uso da lousa e pincéis, uso do livro didático, etc. (6), mas também
houve aqueles que as classificaram como ótimas (3), boas (2), legais, mas cansativas (1),
dinâmicas (1), chatas (1), afirmaram não gostar e que o professor não ensina bem (1), e que,
geralmente, surgem dúvidas que não são esclarecidas (1). Às vezes, utilizam‐se apresentações em
slides (2), apostilas ou exercícios (4), uso do livro didático (1) e uma pessoa mencionou que a aula
seria pouco tradicional, já que não segue o roteiro previsto pelo livro.
Apenas duas pessoas afirmaram que não havia nada a ser melhorado nas aulas, dois
estudantes cobravam aulas diferenciadas, mas sem mencionar como isto poderia ser possível. Os
demais propuseram mais aulas da disciplina (3), que o professor argumentasse mais (1) e que
não faltasse tanto (1), que houvesse mais interação nas aulas (1) e menos cálculos (1), também
mencionaram que aulas mais práticas (1), melhor utilização de recursos disponíveis (1) e
explicações mais claras (1) aperfeiçoariam suas aulas de física.
Com relação às explicações de conceitos sobre a ciência, a maioria afirmou que seus
professores forneciam tal explicação (6). O demais mencionaram que não (4), que às vezes (2) ou
que raramente ouviam explicações sobre a ciência de seu professor (1). A última questão
apresentou uma repleta variedade de visões problemáticas à respeito da ciência no ensino,
conforme se pode verificar na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Verificação de visões inadequadas sobre a ciência por parte dos professores pelos
alunos.
CARACTERÍSTICA

QUANTIDADE DE ALUNOS QUANTIDADE DE ALUNOS
QUE A DESCREVE – REDE QUE A DESCREVE – REDE
ESTADUAL
FEDERAL

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Visão Rígida

2

1

Visão Aproblemática e Ahistórica

0

1

Visão Empírico‐Indutivista

0

2

Visão Exclusivamente Analítica

0

1

Não conseguiram identificar visões
deformadas

1

4

Não responderam a questão ou afirmaram
que conseguiam verificar visões
equivocadas, sem citar exemplos

3

0

Fonte – Dados da Pesquisa.

c) Referentes à Biologia
Para os alunos da pesquisa, a disciplina de biologia pode ser caracterizada como: ótima
(2), interessante (6), boa (1), legal (2), importante (1), difícil, entretanto útil (1) e desinteressante
(1). As aulas são ótimas (6), interativas/dinâmicas (3), com o professor utilizando em seus
exemplos os próprios alunos, o que permite mais entrosamento (1), também como dinâmicas (3),
interessantes (1), boas (2), tradicionais – com o uso do quadro, pincéis, livro didático (3); são
utilizadas apresentações em slides (4), exercícios propostos (1), laboratório/aulas práticas (1) e
debates sobre pesquisas recomendadas (1). Em algumas não são utilizadas o livro didático (1) e
são realizadas pequenas avaliações semanais (1), que são caracterizadas como muito boas, já que
o conteúdo acaba não se acumulando.
Segundo os estudantes, poderiam haver mais aulas da disciplina (1), inclusive mais
práticas (3), ser mais dinâmicas/interativas (1) e utilizar vídeos (1). Um outro comentário foi de
que os professores poderiam exemplificar melhor o conteúdo (1), a fim de melhorar a
compreensão do assunto. Sugestões de aulas com melhor diálogo entre o professor e o aluno (1)
também foram citadas. Mencionou‐se também que o reconhecimento por parte do professor de
seus posicionamentos errôneos a respeito da ciência melhoraria as aulas (1). Já outros afirmaram
que não havia o que melhorar (4).
A maioria confirmou que lhes são transmitidos conceitos sobre a ciência (7), os demais
mencionaram às vezes (2), raramente (1) ou não (1). Foram encontrados também exemplos das
visões rígida (6), empírico‐indutivista (2), aproblemática e ahistórica (1), exclusivamente analítica
(1) e ateórica (1). Não conseguiam identificar visões equivocadas no posicionamento do
professor (3) e não responderam a questão (2).
APRESENTANDO UMA METODOLOGIA ADEQUADA: A HFC INTEGRADA AO ENSINO
A nova dimensão da ciência e da tecnologia em nossa sociedade implica nova dimensão
epistemológica ao apresentar a ciência, o conhecimento científico, a atividade científica, o papel
do cientista, da história da ciência bem como sua relação com a tecnologia e a sociedade. Essa
nova dimensão curricular, com viés formativo, de educar pela ciência, visando à cidadania,
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necessita de uma perspectiva epistemológica contemporânea que se substancia na ação
pedagógica (SILVA, 2007, p. 113).
Como resposta à necessidade de compreensão do conhecimento científico e tecnológico
como resultados de uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social,
adequada alfabetização científica e aprendizado dos assuntos específicos, está o uso da História e
Filosofia da Ciência no ensino de ciências.
Considera‐se que o conhecimento apropriado da ciência envolva não apenas
seus produtos – leis, teorias – mas, também, o conhecimento dos processos da
ciência – seus métodos, sua estrutura de desenvolvimento. A compreensão
deste processo de desenvolvimento implica a inclusão da História e Filosofia da
Ciência, que mesmo no ensino de caráter técnico, podem contribuir com
exemplos históricos de investigação, experimentação, hipóteses inesperadas,
consolidação e substituição de teorias e modelos (VANNUCCHI, 1996, p. 14,
grifo do autor).

A utilização da HFC permite:









Proporcionar o estudo e elaboração de novas estratégias de ensino que
possibilitem dar uma maior significação ao estudo de conceitos e teorias
(ATAÍDE & SILVA, 2011);
Proporcionar interação ente tópicos e disciplinas, entrevendo aspectos
interdisciplinares proporcionado à educação escolar pela abordagem
histórico‐filosófica (VANNUCCHI, 1996);
Vincular o desenvolvimento do pensamento individual ao desenvolvimento
das ideias científicas. Podendo auxiliar os professores a compreenderem as
dificuldades dos estudantes (VANNUCCHI, 1996);
Fornecer base para debates educacionais contemporâneos os quais fazem
referência à História e Filosofia da Ciência e à natureza do conhecimento, à
sua produção e validação (VANNUCCHI, 1996);
Servir como uma ferramenta no trabalho das concepções prévias
mostradas pelos alunos (ATAÍDE & SILVA, 2011);
Humanizar a ciência, vinculando‐a a questões pessoais, éticas, culturais e
políticas (VANNUCCHI, 1996);
Mostrar problemas, dificuldades e dilemas que rodeiam o cientista na
formulação de uma teoria, como o constante dissenso em sua produção
(ATAÍDE & SILVA, 2011; COSTA GOMES, 2013);
Mostrar tanto os acertos quanto os erros da ciência, evidenciando a
falibilidade das teorias, assim como a transitoriedade dos conhecimentos
(ATAÍDE & SILVA, 2011; COSTA GOMES, 2013)

A História e a Filosofia da Ciência são intrinsecamente importantes se a ciência for
encarada como uma das mudanças culturais mais importantes da humanidade, e necessárias
para a explicitação da dinâmica do processo de construção do conhecimento (VANNUCCHI,
1996). Com a não inserção de discussões histórico‐filosóficas no currículo escolar, os estudantes
deixam de encontrar (na verdade, nem chegam a possuir) vários pontos de vista sobre um
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mesmo fato/problema, o que seria diferente participando de debates envolvendo a História e
Filosofia da Ciência: elas proporcionam maior diversidade de opiniões possíveis e maiores
comparações e indagações quanto ao pensamento do próprio aluno e dos demais.
Através da discussão da NdC por meio da análise de episódios históricos da ciência, além
das implicações citadas, também é possível ressaltar o caráter coletivo da construção dos
conhecimentos científicos e a multiplicidade de métodos ao se fazer ciência, manifestando a
complexidade de sua construção. O principal papel da HFC se consolida ao propiciar “situações
educacionais que façam os estudantes repensarem seus padrões de ciência e de fazer científico”,
tornando‐a capaz de possibilitar uma reestruturação educacional por meio da alfabetização
científica (COSTA GOMES, 2013, p. 29).
Assim, considerados os argumentos até aqui, uma sequência didática foi construída a fim
de levar a temática da Natureza da Ciência (NdC) para a sala de aula.
Buscou‐se, portanto, realizar uma sequência didática fundamentada numa metodologia
alternativa que explorasse a ciência e seu desenvolvimento de forma humana, explicitando as
nuances do fazer científico. Dessa forma, apresenta‐se abaixo a síntese dos pontos característicos
sobre as características da NdC que foram explorados numa sequência didática.










Transitoriedade dos conhecimentos;
Falibilidade das teorias e construções conceituais da ciência;
A imersão do ser no saber e do saber no ser numa recíproca e contínua mutação
de ambos;
A ideia primeira como contingenciadora do observar e pensar sobre o
fenômeno;
A ação do intelecto (ser) sobre o concreto (fenômeno) na produção de um
abstrato (conceito) manipulável em sua totalidade no pensamento;
O dissenso como instância partícipe na produção de conhecimento;
A multiplicidade de métodos ao se fazer ciência;
A coletividade da construção da ciência;
Coerência dos constructos teóricos para explicação dos fenômenos à época em
que foram desenvolvidos.
(COSTA GOMES, 2013, p. 28)

Ignorando as dimensões histórico‐filosóficas da NdC cai‐se também em visões distorcidas
de que a ciência sempre conclui verdades incontestáveis e de que não há
remodelação/renovações no conhecimento, subestimando a criatividade e criando obstáculos
para o ensino. Pode se apresentar, em conjunto, preconceitos sociais, raciais e culturais, que a
visão elitista acaba por gerar – ao transmitir a ideia de que cientistas são seres elevados, mais
desenvolvidos ou de classes sociais superiores. Igualmente, o estudante acaba por moldar‐se da
mesma forma.
A preocupação curricular com a compreensão da natureza da ciência não é de
nossos dias, porém ganhou força com as mudanças curriculares ocorridas nas
últimas décadas, cujas finalidades educativas deixaram de ser internalistas e
passaram para uma concepção de educação através da ciência que revaloriza
objetivos de formação pessoal e social (SILVA, 2007, p. 17).
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Têm‐se, entretanto, problemas que dificultam o seu uso, como a não formação dos
professores na área (falta de domínio e compreensão destes com relação aos conteúdos a serem
aplicados). Mestres não qualificados acabam por vezes a educar sem transmitir muitas
competências do tema, ou até mesmo a passar afirmações errôneas. Livros didáticos também,
que são diversos e com diferentes perspectivas, acabam, frequentemente, por influenciar os
alunos, e, antes, até os próprios professores. Estes são os principais desafios para o emprego da
HFC nas salas de aula.
Mesmo com as dificuldades de se programar aulas de ciência integradas à História e a
Filosofia da Ciência, percebe‐se o quanto ela é importante ao ensino das disciplinas. Defende‐se,
assim, sua utilização como elemento auxiliar à compreensão do conteúdo específico, e mais:
como modo de favorecer o entendimento dos processos da ciência (VANNUCCHI, 1996, p. 11).
CONCLUSÃO
Importantes motivos já retratados levam a perceber a necessidade de pensamentos
científicos coerentes. Através das pesquisas realizadas, pode‐se notar que a maioria das aulas das
disciplinas de física, química e biologia recaem em visões errôneas sobre a ciência,
principalmente as de um método rígido, aproblemáticas e ahistóricas. Deformações que podem
ser supridas através da integração adequada da metodologia HFC, que pode ser entendida como
um acréscimo às explicações nas aulas de ciências, de forma a melhorar o entendimento de
conteúdos disciplinares e realizar devida alfabetização científica aos discentes.
Para as disciplinas, verificou‐se que as aulas são preferíveis quando há explicações claras –
principalmente para as que exigem mais cálculos –, quando são mais interativas, dinamizando o
contato entre o professor e o aluno, e quando trazem também exemplos práticos, característica
em comum a todos os conteúdos. Além de um número maior de aulas, para a melhor explanação
do conteúdo.
É importante citar aqui o problema que há na educação pública brasileira, também
verificado nas pesquisas, sobretudo à nível estadual, de professores que não cumprem com sua
carga horária e/ou não ensinam o devido conteúdo, comprometendo assim a aprendizagem do
aluno, o que mais sai em desvantagem em tal situação. Percebe‐se o quanto, muitas vezes, o
ensino ainda não é tratado de modo sério e quão grande são as carências sofridas pelos
discentes.
A má formação de professores ou o emprego destes quando inadequados às áreas do
conhecimento e aos processos de ensino, dificultam a aprendizagem dos alunos. Este é, sem
dúvida, o principal problema a ser combatido nas salas de aula. Necessário é que haja mestres
capacitados, em todas as redes de ensino, que dominem os assuntos requisitados, e que os
cursos de formação abranjam também as áreas de Filosofia e História da ciência.
Como ressaltam Costa e Tamujas (2009, p. 5518):
Sabe‐se que é necessária uma reformulação no ensino, mas, para que isso
aconteça é necessário que haja uma conscientização na postura e na prática
pedagógica para que as novas mudanças possam funcionar. E para que isso se
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concretize, é preciso que a prática seja adquirida pela vivência, pela experiência
e principalmente pelo estudo.

Muitos empecilhos, que partem tanto do professor como do aluno, comprometem a real
aprendizagem dos conhecimentos trabalhados em sala de aula. A realização de estudos e os
investimentos destinados à área da educação demonstram a importância dada a essa temática,
que, na realidade atual, ainda são ações pequenas, comparadas ao ideal. Negligenciar este
campo, deixando de lado as melhorias que podem ser empregadas nos processos de ensino, não
deve ser uma prática aceitável, pois serão as contribuições a tal área que desencadearão no bom
andamento de todos os demais setores sociais.
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O PERFIL PEDAGÓGICO DOS DOCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC) E SUAS COMPETÊNCIAS DIDÁTICAS
L. A. Carneiro (DI)¹ ; S. S. Setubal (OR)2
Discente do Instituto Federal do Tocantins ‐ Trabalho apresentado como requisito para Obtenção do Título de
Especialista em Educação Profissional e Tecnológica (IFTO) ‐ Campus Palmas ‐ TO ‐, 2 Profª. Ms. Instituto Federal
do Tocantins (IFTO) ‐Campus Palmas ‐ TO;
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(DI) Discente
(OR) Orientadora

RESUMO
Este artigo visa demonstrar a importância da
qualificação dos docentes que atuam como formadores
de jovens e adultos para atender as necessidades do
mercado de trabalho emergente. Portanto, a discussão
deste trabalho busca saber a condições que estes
docentes possuem, e o que realmente estão buscando
nesta modalidade de ensino. Esse trabalho foi elaborado
com participação de 15 professores do Instituto Federal
de Educação do Tocantins ‐ IFTO – Campus Palmas,
Tocantins, nas diversas áreas do conhecimento. Os

dados focalizam aspectos (perfil, formação profissional,
atuação, dificuldades na prática educacional,
conhecimento empírico, capacidade na construção do
aprendizado, interesse e auto avaliação), assuntos que
podem transcender o ambiente escolar, constituindo em
diversas problemáticas na produção e aprimoramento
do conhecimento destes profissionais.

PALAVRAS‐CHAVE: perfil pedagógico, produção do conhecimento, qualificação profissional.

EDUCATIONAL PROFILE OF TEACHERS OF THE NATIONAL ACCESS TO TECHNICAL EDUCATION
AND EMPLOYMENT (PRONATEC) AND TEACHING SKILLS
ABSTRACT
This article aims to demonstrate the
importance of qualifications of teachers who serve as
trainers for youth and adults to meet the needs of the
emerging labor market. Therefore , the discussion of this
work seeks to know the conditions that these teachers
have , and what they are actually seeking this type of
education . This work was prepared with the
participation of 15 teachers from the Federal Institute of
Education Tocantins ‐ IFTO ‐ Campus Palmas , Tocantins ,

in different areas of knowledge . The data focus on
aspects (profile , training , operations , difficulties in
educational practice , empirical knowledge , building
capacity in learning , interest and self evaluation), issues
that can transcend the school environment , constituting
various problems in the production and improvement of
knowledge these professionals.

KEY‐WORDS: psychological profile, production of knowledge, professional skills.
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O PERFIL PEDAGÓGICO DOS DOCENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC) E SUAS COMPETÊNCIAS DIDÁTICAS
1. INTRODUÇÃO
Nos últimos cinco anos o Ministério da Educação ‐ MEC, por meio da através da
Secretaria de Educação Profissional Tecnológica vem desenvolvendo políticas públicas de
qualidade voltadas para a qualificação e expansão da educação profissional, buscando qualificar
os jovens brasileiros.
Para atender essa grande demanda de qualificar os jovens e adultos, o Governo Federal, a
partir da Lei nº 12.513 de 26 de Outubro de 2011, criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC, com a finalidade de “ampliar a oferta de educação profissional
e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira” (LEI
nº 12.513 de 2011).
Davenport e Prusak (1998), consideram que as pessoas obtém conhecimento das
informações de diversas formas: por comparação, pela experimentação, por conexão com outros
conhecimentos e através das outras pessoas.
Sendo assim, podemos nos questionar se os profissionais que atualmente desempenham
a função de docente no Pronatec estão realmente atendendo os preceitos estabelecidos pela Lei
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que criou e regulamentou as qualidades desejadas dos
futuros profissionais.
Segundo o art. 1°, parágrafo único os objetivos do Pronatec são:
I ‐ expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio [...] de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II ‐ fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação profissional
e tecnológica; III – contribuir e apoiar a expansão [ ....] da educação profissionalizante; IV
‐ ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da
formação e qualificação profissional; V ‐ estimular a difusão de recursos pedagógicos
para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica; VI ‐ estimular a
articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de
geração de trabalho, emprego e renda.( BRASIL, 2011).

Porém, para atender todas essas há necessidades de docentes, com conhecimento nas
diversas áreas do saber, principalmente, no que se refere à didática de ensino. Contudo em
decorrência da falta de professores qualificados o Instituto Federal do Tocantins, IFTO, campus
Palmas, tem contratado professores recém‐formados para atuar como professores bolsistas nos
cursos ofertados na modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –
PRONATEC, somente com a formação graduação, sem qualquer formação na área pedagógica.
Ferretti (1997) deixa claro este principio quando cita, “docência no ensino técnico
profissionalizante, significa formar profissionais para o futuro, e para formar profissionais é
necessário a capacitação do corpo docente”, ou seja, os professores precisariam possuir
capacitação para exercer tal atividade.
Dada a relevância da temática, optou‐se por trabalhar com a linha de pesquisa, que
enfatizasse esta discussão. O interesse reside especificamente na qualificação dos profissionais
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que atuam como professor nos cursos ofertados pelo programa do governo Pronatec, IFTO‐
Campus Palmas.
O tema central foi O perfil Pedagógico dos Docentes do Programa Nacional de Acesso ao
Emprego Técnico e Emprego (Pronatec) e suas Competências Didáticas.
Inegavelmente, a história tem mostrado que apenas os países que avançaram nos campos
educacional, científico e tecnológico conseguem alcançar a consolidação de sua democracia e
soberania (CORBUCCI, 2005). Conforme Naercio (2011) professor titular do Ibmec (instituto
brasileiro de mercados e capitais) São Paulo:
A educação é um dos principais mecanismos para tirar permanentemente as pessoas de
uma situação de pobreza e possibilitar seu acesso ao mercado de trabalho. Além disto, o
melhorar o nível educacional de sua população os países conseguem reduzir sua
desigualdade de renda, aumentar a adoção de novas tecnologias e com isto crescer de
forma sustentada no longo prazo.

Podemos imaginar, no plano mais imediato, que não exista oferta disponível de
professores, nos mais variados níveis da educação, principalmente com cursos em área
profissional. Podemos desta forma, afirmar que este problema é uma realidade, porque muitos
docentes dessa modalidade não são capacitados para desenvolver a maioria dos componentes
curriculares, inclusive os de ordem estritamente técnica.
Para Santos (2003) a maioria dos professores, acreditam que os alunos que chegam hoje
na escola, possuem um conhecimento muito aprofundado, ocasionado principalmente pelo
avanço da tecnologia.
Nesse contexto coloca‐se a questão central desta pesquisa: O PROFESSOR QUE ATUA NO
PRONATEC POSSUI PERFIL ADEQUADO PARA ATENDER AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA?
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o perfil profissional e grau de escolaridade dos
professores/instrutores que atuam no PRONATEC no âmbito do IFTO‐Campus Palmas.
Sendo os objetivos específicos analisar a formação dos professores e suas habilidades;
analisar as perspectivas da docência para estes profissionais; analisar o quantitativo entre os
professores com bacharelado e licenciatura.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar os objetivos estabelecidos, realizou‐se: pesquisa exploratória, sendo os
procedimentos utilizados a consultas bibliográficas e pesquisa de campo. Esta pesquisa tem
caráter quantitativo e qualitativo. A forma de obtenção dos dados foi por meio de questionário
disponibilizado para professores que atuam no Pronatec, sendo este, semiestruturado com
questões abertas e fechadas.
Para a coleta de informações junto aos professores foi utilizado um software,
denominado Google Docs disponibilizado através da Internet que facilitou bastante a realização
desta entrevista. O questionário foi respondido por meio eletrônico.
Segundo Abric (1998), o uso deste instrumento permite a exploração de representações
acerca de determinado objeto, acontecimento ou experiências anteriormente vivenciadas e
tendo por característica primordial fazer emanarem espontaneamente as associações elaboradas
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

e relacionadas às palavras a serem exploradas.
Os dados foram tabulados e analisados, norteando as considerações desta pesquisa. Os
dados receberam tratamento estatístico e foram dispostos em tabelas e figuras. Recebendo
desta forma, a análise quantitativa e qualitativa, enfocando a identificação do perfil dos
profissionais, avaliando os conhecimentos, habilidades e atitudes.
Utilizou‐se o método dialético para se chegar à conclusão deste trabalho. Segundo Vianna
(2001), Este método permite a interpretação dinâmica da realidade é influenciada pelos aspectos
políticos, econômicos e culturais.
Foi realizado levantamento de acervo, livros, artigos científicos, anais de congressos,
análise documental e revistas especializadas que tratam do assunto que enriqueceu este
trabalho. Segundo Lakatos e Marconi, (1996) a pesquisa bibliográfica norteia e auxilia o
pesquisador em suas produções.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao iniciarmos a análise da tabela 1 partimos do pressuposto, que a idade e o sexo dos
professores, não influenciam as capacidades da construção do conhecimento. Porém, no que diz
respeito à docência é preciso que tenha uma base sólida na formação inicial, pois, a docência é
muito ampla e complexa para ser exercitada apenas com a prática e a experiência, como muitas
vezes é defendida por quem não é da área educacional.
Na tabela 1, percebemos que a maioria dos profissionais é do sexo feminino, desta forma,
podemos destacar que a procura pela docência ainda, é de predominância das mulheres. Outro
aspecto que pode ser destacado é que 94% dos professores estão acima dos 30 anos de idade.
Ou seja, os docentes teoricamente têm experiência no contexto da idade.
Tabela 1 – Perfil dos docentes
%

SEXO
Masculino

33%

Feminino

67%

IDADE
20 ‐25
26‐ 30
31 – 35
Acima de 36

%

6%
0%
47%
47%

Fonte – Pesquisa realizada em 2013

Os dados coletados e dispostos na tabela 2 ficam evidentes que a maioria dos
profissionais trabalha ou já trabalhou como professor. Sendo que 60% destes exercem outras
atividades, não necessariamente na docência. Portanto, é necessário reconhecer que qualquer
comentário ou análise que possam aparecer sobre educação profissional pressupõe uma opção
política acerca da sociedade que queremos construir. Então, percebe‐se que estes docentes têm
um papel, importante nesta etapa da economia nacional, tendo em vista a participação direta na
qualificação de jovens e adultos.
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Tabela 2 – Atuação Profissional como Docente
Atuou como docente antes
do Pronatec

Trabalha atualmente como docente (além do
Pronatec)

Você trabalha em outro local

Sim

87%

80%

60%

Não

13%

20%

40%

Fonte – Pesquisa realizada em 2013

A tabela 3, que representa às dificuldades dos professores, demonstra que apesar das
experiências em sala de aula, os docentes ainda possuem dificuldades em desenvolver suas
atividades. A adoção de diversas metodologias e didáticas pode demonstrar o perfil do docente
que somos, ou que desejamos ser. Pois, como docente, representamos o saber e a
responsabilidade. Portanto, as dificuldades encontradas pelos docentes precisam ser
trabalhadas, de maneira a diminuir essa transição, da nova postura que o docente precisa ter.
Tardif (2002, p.115) esclarece este princípio:
O nosso objetivo, portanto, é mostrar como a análise do trabalho dos professores
permite esclarecer, de modo fecundo e pertinente, a questão da pedagogia. Na verdade,
noções tão vastas como Pedagogia, Didática, Aprendizagem, etc, não têm nenhuma
utilidade se não fizermos o esforço de situá‐las, isto é, de relacioná‐las com situações
concretas do trabalho do docente.

As mudanças e as exigências dos discentes requerem desse docente uma permanente
atualização e uma nova postura como educador, porque já não basta ser um bom detentor de
conhecimentos, precisa produzir este conhecimento com os alunos. “Não basta saber ler para
ensinar a ler” (MEIRIEU, 2005, p.148).
Tabela 3 – Dificuldades Didáticas
Você sente ou já sentiu dificuldade
em trabalhar em sala de aula como
professor

Você sente dificuldade em
trabalhar com os recursos
tecnológicos disponível para
auxiliar nas aulas

Você já sentiu dificuldade na
construção do conhecimento com os
alunos

Ocasionalmente
Nunca
Sempre

27%
67%
6%

80%
20%
0%

73%
27%
0%

Fonte – Pesquisa realizada em 2013

A tabela 4 apresenta os resultados da autoavaliação dos professores e desempenho em
sala de aula. Para os conceitos foram estabelecidos os seguintes parâmetros: Excelente ‐ é o
professor que tem a sensibilidade de ouvir para entender e atender a realidade vigente;
utilizando diferentes estratégias e ferramentas pedagógicas. Ótimo ‐ possui um bom
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relacionamento com alunos, conhece e utiliza as ferramentas pedagógicas. Bom ‐ é o professor
que cumpre integralmente as regras estabelecidas pela instituição. Utiliza os recursos didáticos
padronizados; é focado no conteúdo. Regular ‐ não tenho vocação para a área.
Podemos desta forma, destacar que 67% dos docentes, se autoavaliaram como ótimo,
representando, um relacionamento amigável com os discentes e a utilização dos recursos
pedagógicos disponíveis. Ou seja, os professores atendem os requisitos mínimo necessário para
produção do conhecimento dos discentes. Segundo a LDB (1996), Art. 13.
Os docentes incumbir‐se‐ão de: I – participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano do trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III – zelar pela aprendizagem dos
alunos; IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; V – ministrar os dias letivos e horas‐aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; VI – colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e comunidade (Lei 9394/99).

Portanto, verifica‐se que os professores se avaliam, com os preceitos da LDB fazendo o
necessário para que o aluno saia do curso, com uma formação adequada para atender o mercado
emergente.
Tabela 4 – Auto – Avaliação
Que nota você se daria como professor utilizando a seguinte escala (Excelente 8 ‐ 10) (Ótimo 6 ‐ 8) (Bom 4 ‐
6) (Regular 2‐ 4)
Excelente ‐ 26%

Ótimo ‐ 67%

Bom – 7%

Regular – 0%

Fonte – Pesquisa realizada em 2013

Para Porto (2002),
A formação de professores, assume, sem dúvida, posição de prevalência nas discussões
relativas à educação numa perspectiva transformadora. Esta é uma preocupação
evidenciada nas investigações mais recentes e na literatura da área, provocando debates
e encaminhando propostas acerca da formação inicial e continuada de docentes. Nesse
movimento mundial, a formação continuada ocupa lugar de destaque, estando, de
forma crescente, associada ao processo qualitativo de práticas formativas e pedagógicas
(PORTO, 2002, p.11).

Na figura 1, discutimos a formação dos profissionais que atuam como professores do
Pronatec. Nela fica claro que a maioria dos profissionais, são bacharéis, e 100% dos docentes
possuem especialização concluída. Destes 80% concluíram especialização Lato Sensu e 20%
cursaram Stricto Senso, ou seja, Mestrado e Doutorado.
Percebemos que a formação de professores para a Educação Profissional deriva de
articulações e comprometimento dos docentes, porque os profissionais que têm bacharelado,
mesmo tendo Mestrado e Doutorado, não possuem as didáticas que são trabalhadas nos Cursos
de Licenciaturas.
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A LDB 9394/96 dispõe, no título VI do art. 62 que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far‐se‐á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio,
na modalidade normal (Lei 9394/99).

Logo, seria possível afirmar que o conhecimento teórico é a base necessária para a ação
do educador em qualquer espaço de atuação. Difícil responder, contudo que hoje, as instituições
estão carentes de profissionais interessados na docência.

Figura 1 – Formação Profissional dos docentes Pronatec
Como podem ser observados nas figuras 2 e 3, os indicadores nos fazem refletir sobre
algumas questões, se o docente se considera capacitado e se já sentiu dificuldade para atuar
como professor. Os dados deixam claro essa pergunta, a maioria considera‐se razoavelmente
capacitado e 80% destes professores sentem dificuldade na construção do conhecimento. Estes
dados nos revelam que o professor mesmo com conhecimento não está totalmente seguro, com
relação á sua verdadeira função na construção do conhecimento.
Podemos afirmar que atualmente, em 2014 novas exigências são acrescentadas ao
trabalho dos profissionais da educação. Nesse ínterim, faz‐se necessário que o professor no
processo de sua capacitação ou na prática educacional, faça os ajustes necessários. "A docência
constitui a base da identidade profissional da educação” (SILVA apud TANURI, 1999, p.84).
Portanto, compreender sua verdadeira função na construção da aprendizagem é de
fundamental importância, porque possui de certa forma, uma responsabilidade de proporcionar
uma aprendizagem de maneira ampla, possibilitando aos discentes uma prática mais adequada
no desenvolvimento de suas competências profissionais.
Para Santos (2010 p. 194),
Todos os esforços proporcionados para a construção de práticas em que sejam
mobilizados saberes mais significativos são relevantes, tais como: formação permanente,
participação em congressos, eventos que tratem de temáticas relacionadas à proposta
de trabalho, regime de trabalho, condições de trabalho e investimentos em pesquisa.
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Você se considera capacitado para atuar como docente

Totalmente

47%

Razoavelmente

53%

Não sei afirmar

0%

Figura 2 – Conhecimento profissional
Na Figura 3 fica claro os dados coletados e as avaliações pessoais dos docentes com
relação ao seu conhecimento com a disciplina trabalhada. Os profissionais com uma grande
margem de diferença afirmam que não têm nenhuma dificuldade com as disciplinas que
trabalham, ou seja, os docentes dão a entender que dominam as disciplinas a seu cargo.
Você já sentiu dificuldade na construção do conhecimento com os alunos

Ocasionalmente

80%

Nunca

20%

Sempre

0%

Figura 3 – Capacidade na construção do conhecimento
A procura por novas formas do conhecimento é, sem dúvida nenhuma, a maneira mais
fácil de desenvolver as capacidades individuais, em qualquer atividade. O conhecimento do
professor é de natureza acadêmica, inicialmente. Com a materialização da sua profissão, esse
conhecimento vai sendo moldado e ampliado pela experiência. "Nós não aprendemos a partir da
experiência; nós aprendemos pensando sobre nossa experiência." (SHULMAN, 1996, p. 208).
Portanto, as aulas agregam, quer dizer ampliam o saber da docência. A figura 4 representa com
propriedade, a intenção da maioria dos profissionais. Contudo, percebe‐se que 54%, ainda têm
outros interesses, como complementar a renda e enriquecer o currículo. E, uma pequena
minoria, vislumbra ser docente de carreira, ou seja, professor em um futuro próximo. Nesse
sentido identifica‐se a “urgência na formulação de uma política global de formação de
profissionais da educação que articule formação inicial e continuada, plano de carreira e salários
condignos” (MEC, 2003, p. 20).
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Qual seria o principal objetivo de ser professor no Pronatec ‐ IFTO ‐ Campus Palmas

Agregar conhecimento

33%

Complementar a renda familiar

27%

Ser professor no futuro

13%

Enriquecer o currículo

27%

Figura 4 – Interesse na modalidade de ensino Pronatec
4. CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa mostram o conteúdo dos questionamentos com relação ao
perfil e outras atribuições no contexto da função da docência praticada pelos professores do
Pronatec, revelando que a formação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento contínuo
traduzem em conhecimentos necessários para a produção dos saberes.
Quando nos referimos às dificuldades, percebemos que em sua maioria, os profissionais
sentem ou possuem algum tipo de entrave com relação as suas atividades na docência.
Portanto, podemos compreender que existem lacunas na preparação e atuação por parte
destes profissionais. O entendimento que poderia ser expresso, e que a formação do professor
para a educação profissionalizante dos cursos do Pronatec, delineia um perfil que exige bases
teóricas.
Os professores demonstram que apesar do empenho da dedicação e de algumas
articulações, há ainda lacunas a serem preenchidas para uma formação sólida pautada na
experiência prática na formação profissionalizante.
Existem aspectos apresentados que nos permitem assegurar que a capacidade
profissional e capacidade na construção do conhecimento só serão vislumbradas se os
profissionais perseguirem o ideal de uma educação de qualidade, crítica e formadora, bem como
um entendimento do significado da profissionalização do professor de educação
profissionalizante.
Para a surpresa desta pesquisa a maioria dos docentes busca somar conhecimento,
demonstrando que possuem interesse de qualificação, porque quem quer agregar
conhecimento, procura acrescentar e produzir saberes. Contudo, percebem‐se outros aspectos
como simplesmente, ganhar dinheiro e melhorar o currículo, podendo induzir os profissionais
que não têm interesse na qualidade do ensino.
Concluímos, asseverando que a resposta à questão central desta reflexão é que os
profissionais atendem e possuem o perfil adequado para a atuação no Pronatec. Porém,
precisamos mesclar ou contratar profissionais que possuam cursos de capacitação voltados para
cursos técnico profissionalmente. Ou seja, precisa‐se pensar na formação de professores para a
Educação Profissional de maneira a contemplar as diversas necessidades do mercado
emergentes.
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IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E FÍSICA
NO IFPI
R. M. Alves (PQ)
Instituto Federal do Piauí (IFPI). Campus Teresina Central ‐ Departamento de Processos Industriais, Segurança e
Produção Cultural e‐mail: rosilda@ifpi.edu.br

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar o processo de
implantação e implementação dos cursos de licenciatura
em Física e Matemática no Instituto Federal do Piauí
(IFPI), analisando os fatores facilitadores e inibidores
desses dois processos, utilizando‐se a perspectiva do
estudo de caso. Os dados coletados, por meio de análise
documental,
entrevistas
semiestruturadas
e
questionários, permitiram uma análise qualitativa que
norteou o esclarecimento da questão inicial do estudo.
Os resultados demonstraram que os cursos de
licenciatura em Matemática e Física estão com uma
carga horária equilibrada entre teoria e prática. As

dificuldades na oferta dos cursos dividem‐se em níveis
acadêmicos e administrativos. Mesmo destacando os
fatores considerados inibidores, os sujeitos avaliaram os
cursos de Matemática e Física como bons, pois
pontuaram com um valor médio entre sete e oito.

PALAVRAS‐CHAVE: educação superior, licenciaturas em Física e Matemática, implantação, implementação.

IMPLANTATION AND IMPLEMENTATION OF THE MATHEMATICS AND PHYSICS LICENCIATURE
COURSES AT IFPI
ABSTRACT
The aim of this study was to analyse in way
contextualized the processes of implantation and
implementation of the Mathematics and Physics
Licenciature courses at the Federal Institute of Piauí
(IFPI), analyzing the factors that are facilitators and
obstructers of these two processes, it was used the
perspective of the case study. The collected data, by
documental analysis, semi‐structured interviews and
questionnaires, allowed a qualitative analysis that
guided the clearness of the initial question of this study.

The results showed that the Mathematics and Physics
licenciature courses are a balanced timetable between
theory and practice the difficulties to offer the courses
come from academic and administrative.
Even
emphasizing the factors that are considered obstructers,
the subjects evaluated the Mathematics and Physics
Courses as good because they rated it between seven
and eight.

KEY‐WORDS: higher education, Mathematics and Physics licenciatures, implantation, implementation.
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IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E FÍSICA NO IFPI

INTRODUÇÃO
Os cursos de Licenciatura, no cenário da educação superior no Brasil, são uma das
preocupações mais pungentes nas propostas de desenvolvimento da educação do Ministério da
Educação (MEC), pois a atuação dos futuros professores do país depende da formação que essas
graduações oferecem.
Na educação brasileira, as licenciaturas têm sido consideradas um mecanismo capaz de
fazer o diferencial, já que, além de trazer como consequência em uma melhor formação do povo
brasileiro, trazem resultados impactantes também na educação básica, por ser um dos lócus de
atuação desses profissionais. Dessa forma, analisar a implantação e implementação de cursos
dessa natureza, em uma instituição criada para oferecer cursos técnicos e tecnológicos, como o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), pode vir a produzir um
apanhado de considerações acerca de mudanças que vêm ocorrendo a partir da efetivação
dessas licenciaturas e das consequências diretas que podem ser observadas na sociedade
piauiense.
Assim, utilizou‐se como modelo de pesquisa o estudo de caso, que possibilita o
conhecimento da realidade de atuação dos sujeitos, suas visões sobre as questões levantadas e
suas experiências pessoais e coletivas, o que possibilita uma base de informações mais sólida e
consistente sobre o tema pesquisado.
O estudo de caso, segundo Vaz (1995), permite o conhecimento específico e amplo, já
que é considerado um estudo em que o aprofundamento de alguns elementos é priorizado,
sendo que a análise de um aspecto de certo universo possibilita o entendimento de sua
generalidade. Ainda de acordo com o mesmo autor, proporciona a investigação de um fenômeno
atual dentro do seu contexto de realidade, quando não há definição clara entre as fronteiras do
fenômeno e o contexto nos quais várias fontes de evidências são utilizadas. O modelo escolhido
se enquadra neste método científico, pois trata a instituição IFPI enquanto organização
estruturada como organismo vivo, com características próprias que conferem sua
individualização.
Adotou‐se, desse modo, o método do estudo de caso, tendo em vista a necessidade de
desenvolver um trabalho que atendesse as necessidades de informação quanto às licenciaturas
em Matemática e em Física ofertadas no IFPI.
A estrutura do trabalho foi feita da seguinte forma: na Parte 1, Introdução, foi
apresentada a problemática a ser desenvolvida e seu ambiente, o estabelecimento do problema
de pesquisa, a metodologia adotada, o objetivo geral, a justificativa e a estrutura do trabalho; na
perspectiva de fazer uma incursão pela história da universidade brasileira, discorreu‐se, na parte
2, intitulada “Cenários da Educação Superior brasileira”, sobre o panorama da educação superior
brasileira; na parte 3, intitulada “Oferta de Licenciaturas no Brasil e no Piauí: campo de avanços e
recuos”, foram discutidas questões relativas à trajetória das licenciaturas no Brasil e no Piauí; na
parte 4, detalhou‐se o “Percurso Metodológico da Pesquisa”, explicitando a abordagem escolhida
e o tipo de estudo realizado; os procedimentos e instrumentos utilizados para a concretização
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dos objetivos elaborados; a instituição pesquisada; os sujeitos da pesquisa; e, por último, as
perspectivas de análise e interpretação dos dados coletados; a parte 5, “O Desvelar dos
Processos de Implantação e Implementação das Licenciaturas de Matemática e Física no IFPI”, foi
dividida em três partes, nas quais se apresentam os resultados da análise dos dados coletados na
pesquisa de campo. A primeira parte destaca os aspectos determinantes dos processos de
implantação e implementação dos cursos de Licenciatura em Matemática e Física. A segunda, os
fatores facilitadores e inibidores de criação dos cursos. Por último, a contextualização dos cursos
de Matemática e Física no cenário das políticas nacionais para a formação de professores da
educação básica e nas Considerações Finais foram ressaltados os aspectos centrais das reflexões
e análises contidas em todo o corpo deste trabalho de pesquisa, que se constitui em espaço de
construção de conhecimento do objeto estudado.
1 CENÁRIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA
1.1 Evolução histórica da educação superior brasileira
A história da educação superior no Brasil remonta ao período colonial, marcada pela
tentativa dos jesuítas de criar a “Universidade do Brasil”, pedido que foi negado pelo papa
Clemente VIII, em 1592 (TOBIAS apud SILVEIRA, 1984). Em seguida, foram feitas várias outras
investidas na tentativa de implantar uma universidade em terras brasileiras. Nessa época, eram
ministrados cursos superiores com intenção de suprir as necessidades dos estudiosos da Igreja,
todos seguiam as orientações da Ratio Studiorum1. Um dos cursos ofertados era o de Teologia e
Ciências Sagradas, destinado à formação de sacerdotes (LIMA, 1974). Para os jovens que não
buscassem a carreira religiosa e pretendessem obter uma formação superior, a única alternativa
era além‐mar, via Europa, onde, geralmente, escolhiam entre a área jurídica, médica ou, ainda,
as “ciências teológicas”.
Em 1909, surge a primeira instituição com o nome de universidade. Foi a Universidade
de Manaus, que teve um curto período de prosperidade ocasionado pela exploração da borracha
(CUNHA, 2007). Essa universidade, uma iniciativa de grupos privados, ofertava os seguintes
cursos: Engenharia, Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia e de formação de oficiais da Guarda
Nacional. Com o esgotamento da prosperidade econômica daquela região, a instituição
universitária também sucumbiu, em 1926, restando apenas a Faculdade de Direito, que foi
incorporada em 1962 à Universidade Federal do Amazonas.
Somente em 1920, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira instituição de educação
superior que assumiu de forma duradoura o status de universidade, a Universidade do Rio de
Janeiro, instituída pelo Decreto n. 14.343, (SILVEIRA, 1984). Esta universidade surgiu da junção de
faculdades federais (Medicina e Engenharia) e da fusão e federalização de instituições privadas
(Direito), servindo de modelo para a quase totalidade das que surgiram depois. Porém, estudos
apontam para o estabelecimento de políticas de expansão da educação superior privada, com a
criação de instituições privadas de curta duração, para só depois se constituírem as universidades
sob a responsabilidade do poder público.

1

Conjunto de normas criado para regulamentar o ensino nos colégios jesuíticos (RIBEIRO, 1993).
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A segunda instituição universitária criada em 1927(CUNHA, 2007) foi a Universidade de
Minas Gerais que aglutinou as faculdades de Engenharia, Direito, Medicina, Odontologia e
Farmácia, recebendo subsídios do governo estadual.
A terceira instituição universitária recebeu o status de universidade em 1934. Foi a do
Rio Grande do Sul, que teve um processo diferente das duas anteriores por ter surgido da
diferenciação de uma única faculdade, a Escola de Engenharia de Porto Alegre. Em 1932, essa
universidade era denominada Universidade Técnica do Rio Grande do Sul, devido a oferecer
também cursos para a formação de operários industriais e agrícolas.
Já em 1968, há mais um avanço. O Congresso Nacional aprova a Reforma Universitária,
Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968 que fixa normas de organização e funcionamento da
educação superior, revogando os dispositivos da referida lei, no que diz respeito à educação
superior.
No ano seguinte, o presidente da República, com base no Ato Institucional n. 5, de 13 de
dezembro de 1968, edita o Decreto‐lei n. 464, de 11 de fevereiro de 1969, estabelecendo
algumas normas complementares à Lei n. 5.540/68. Além disso, muitas outras normas se fizeram
presentes até o ano de 1986, refletindo o contexto sócio‐político e econômico do país e
caracterizando o processo de modernização da sociedade por meio da industrialização e da
internacionalização da economia (MOROSINI, 2005).
Nos anos de 1990, a educação superior passa a ser regida pelas reformas neoliberais2. No
governo de Fernando Affonso Collor de Mello, 1990 a 1992, essas reformas começaram a ser
implementadas no Brasil, e causaram o enfraquecimento da educação pública e a expansão do
mercado das instituições de educação superior privadas.
Com relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, pode‐se afirmar
que trouxe, no seu bojo, o reconhecimento da existência de instituições de ensino, em todos os
níveis, fortalecendo também as de caráter privado (CUNHA, 1997).
Mais recentemente, em 2008, a história da educação superior está marcadamente
destacada nos censos realizados pelo INEP, com a colaboração das instituições que fornecem os
dados solicitados, como forma de melhor desenvolver as políticas públicas voltadas para esse
segmento. Assim, o último censo disponibilizado pelo INEP é o de 2007, que se encontra na
forma eletrônica e impressa, e foi divulgado no ano de 2008. Esse censo aponta que do total de
2.281 Instituições de Educação Superior, tem‐se 183 universidades, 120 centros universitários,
126 faculdades integradas, 1.648 faculdades, escolas e institutos, 204 Centros de Educação
Tecnológica (CET) e Faculdades de Tecnologia (FaT) (MEC/INEP, 2008).
É importante ressaltar que entre 2001 e 2007 o número de matrículas alcançou uma cifra
considerável nas instituições privadas, passando de 2.091.529 para 3.639.413. Já na rede pública,
a expansão ocorreu, porém de forma mais contida, de 939.225 mil matrículas para 1.240.968
milhão. Assim, entende‐se que a demanda por educação superior não foi atendida pelas
instituições públicas devido a não ter havido uma expansão significativa no número de vagas e
nem tão pouco no turno mais procurado, que é o noturno, de acordo com o demonstrativo que
consta na Tabela 1.

2

São mudanças que atingem as esferas econômicas, social, ideológica e política, na busca do consentimento e a
adesão das classes a uma ideologia (SIMIONATTO, 2008).
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Tabela 1 – Matrícula em cursos de graduação presenciais – noturno – 2001 a 2007.

Ano

Instituições de Educação Superior –
PÚBLICA
Qtde

%

Noturno

Instituições de Educação Superior ‐
PRIVADA
Qtde

%

Noturno

2001

939.225

31,0

342.115

2.091.529

69,0

1.392.821

2002

1.051.655

30,0

376.739

2.428.258

70,0

1.627.016

2003

1.136.370

29,0

407.257

2.750.652

71,0

1.863.209

2004

1.178.328

28,3

425.294

2.985.405

71,7

2.029.054

2005

1.192.189

27,0

441.065

3.260.967

73,0

2.236.690

2006

1.209.304

26,0

447.546

3.467.342

74,0

2.400.124

2007

1.240.968

25,4

464.569

3.639.413

74,6

2.544.964

Fonte: MEC/INEP/DEED, 2008.

Além disso, os dados do censo mostram que em média 69% dos alunos matriculados na
rede privada estudam no período noturno, ao passo que entre 2001 e 2007, a expansão de vagas
nos cursos noturnos das IES públicas foi de apenas 37,4%.
A expansão da rede privada de educação superior, desproporcional à da rede pública,
destaca o interesse da iniciativa privada em investir nesse tipo de prestação de serviços.
Diante desses fatos destacados e com base nos dados dos censos de 2001 a 2006, afirma‐
se que o Brasil é um país de diversidades, inclusive na oferta de educação superior por tantas
instituições e por características diversas.
1.2 INSTITUTOS FEDERAIS: novas perspectivas de educação superior
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), antigos Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFET) são instituições especializadas de educação profissional pós‐
secundária, públicas, com a finalidade de qualificar profissionais nos vários níveis e modalidades
de ensino para os diversos setores da economia, bem como realizar atividades de pesquisa e
desenvolvimento, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a
sociedade, oferecendo mecanismos para a educação continuada (BRASIL, 1997).
Além da formação nas diferentes áreas profissionais em níveis técnicos e tecnológicos, a
legislação dispõe, ainda, sobre a formação de professores para “ministrar cursos de licenciatura,
bem como, programas especiais de formação pedagógica nas áreas científica e tecnológica”
(BRASIL, 2004). Assim, a partir de 1997, os antigos CEFET foram autorizados a oferecer cursos
superiores de formação de professores, licenciaturas.
1.2.1 Cursos de licenciatura ofertados pelo IFPI
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Historicamente, os antigos CEFET se destacaram pela oferta de curso de formação
técnica, cursos que teoricamente exigem uma estrutura organizacional distinta dos cursos
superiores de Licenciatura. Em 1994, com a transformação das Escolas Técnicas em CEFET surge
mais um lócus para a formação de professores. Assim, em 2002 o CEFET‐PI inicia os cursos de
licenciatura em Matemática, Física, Química e Biologia. Diante do número de informações que se
pode obter das quatro licenciaturas, optou‐se por um recorte, trabalhando apenas com dois:
Matemática e Física.
1.2.1.1 Licenciatura em Física
Entende‐se que cada curso tem a sua especificidade e que estes não podem se distanciar
das diretrizes propostas pelo MEC, por meio da Resolução CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de
2002.
No projeto do curso de Licenciatura em Física, foi apresentado um modelo de ensino de
formação de professores adequado à atuação na educação básica, pois atende aos preceitos
legais da LDB n. 9.394/96 e dos Pareceres e Resoluções do CNE. No mesmo projeto constatou‐se
uma proposta de formação de professores abrangente que destacava a interdisciplinaridade
como um processo empreendedor de ideias e práticas que podem levar o futuro profissional a
contribuir para a melhoria da educação e da sociedade.
O curso tem uma carga horária total de 3.160 horas, atendendo ao que consta nas
Diretrizes Curriculares de Física, Parecer do CNE/CES n. 1.304/2001, que destaca que a formação
dos profissionais de Física deve ter uma carga horária de 2.400h, bem como na Resolução do
CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de 2002, que destaca uma carga horária de 2.800h para os cursos
de licenciatura plena, devendo ter uma articulação de teoria‐prática, buscando uma dosagem da
racionalidade teórica e da racionalidade prática, conforme Pereira (1999).
Assim, o curso de Licenciatura de Física tem uma carga horária a mais do exigido de
760h, com relação à Diretriz e à Resolução excede em 360h. A carga horária do curso está
distribuída em temas assim discriminados: núcleo comum, com 640h; núcleo comum aos
professores especialistas, com 160h; núcleo específico, com 1.320h, campo específico de
atuação, com 240h, além da prática profissional, com 800h.
Para o ano de 2009, a coordenação do curso juntamente com os professores organizou
uma matriz curricular que atende a todos os campi do IF. Entre as mudanças que estão sendo
implementadas cita‐se o acréscimo da disciplina Libras e a distribuição do componente curricular
em algumas disciplinas. Além disso, as disciplinas de 20 horas estão agrupadas e sendo chamadas
de núcleos temáticos, com carga horária de 60h.
1.2.1.2 Licenciatura em Matemática
Este curso de docência é também mostrado como uma proposta de formação de
professores abrangente que procura enfatizar o caráter interdisciplinar, levando o profissional a
ter uma visão do todo do processo educacional.
No projeto do curso de Licenciatura em Matemática, é apresentado um modelo de
ensino de formação de professores adequado para atuação na educação básica, pois atende aos
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preceitos legais da LDB n. 9.394/96 e dos Pareceres CNE/CES 1.302/2001, de 06 de novembro de
2001, Resoluções CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP n. 2, de 27 de agosto de 2004,
CNE/CP n. 1, de 17 de novembro de 2005, CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002.
O Curso tem uma duração de 4 (quatro) anos, com carga horária de 3.360 horas, sendo
estruturado em 04 Núcleos de Formação: Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores da
Educação Básica (640 horas); Núcleo de Formação Comum a Todos os Professores Especialistas
(160 horas); Núcleo de Formação Específica dos Professores Especialistas por Área/Disciplinas
(1.560 horas); Núcleo de Formação em Campo Específico de Atuação com opção em Educação de
Jovens e Adultos e em Educação Especial (200 horas) e Prática Profissional (800 horas),
distribuídas no Estágio como Componente Curricular (400 horas) e Estágio Curricular
Supervisionado (400 horas).
Essa carga horária de 3.360 horas atende ao que consta nas Diretrizes Curriculares de
Matemática, Parecer do CNE/CES n. 1.302/2001, que destaca que a formação dos profissionais de
Matemática deve ter uma carga horária de 2.800 horas, bem como na Resolução do CNE/CP n. 2,
de 19 de fevereiro de 2002, que destaca a mesma carga horária de 2.800h para os cursos de
licenciatura plena, devendo ter uma articulação teoria‐prática. Assim, a Licenciatura em
Matemática tem uma carga horária a mais do exigido de 560h, com relação à Diretriz e com
relação à Resolução.
De modo geral, as duas licenciaturas ofertadas pelo IFPI, conforme proposta inicial,
atendem a uma clientela diversificada oriunda da comunidade em geral e de convênios e/ou
contratos com escolas e/ou instituições de ensino que quisessem licenciar profissionais em
cumprimento às exigências da Lei 9.394/96, no que consta o artigo 62.
Além disso, foi colocada à disposição dos dois cursos toda a infraestrutura, que já vem
atendendo aos demais cursos do IFPI, de laboratórios, como os de: Química, Física, Saneamento
e Tecnologia Ambiental, Informática, Biologia Celular e Microbiologia, bem como, salas amplas e
equipadas com recursos audiovisuais, biblioteca setorial e auditório. Todos esses espaços foram
colocados à disposição visando à qualidade da formação dos profissionais da educação, bem
como, do compromisso do IFPI em oferecer as condições necessárias para a aprendizagem dos
professores de acordo com a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais.
Uma das preocupações, nos dois projetos de cursos, é buscar formar o professor crítico‐
reflexivo, possibilitando a construção da identidade desse profissional.
Este curso também passou por algumas mudanças no início de 2009. As mesmas
alterações ocorridas no curso de Física também ocorreram no curso de Matemática, ou seja,
acréscimo da disciplina Libras, as disciplinas de carga horária de 20 horas foram agrupadas em
Núcleos temáticos, com carga horária de 60 horas e o componente curricular foi distribuído entre
as disciplinas do módulo.
2 O DESVELAR DOS PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS LICENCIATURAS EM
MATEMÁTICA E FÍSICA NO IFPI
A análise e interpretação dos dados se desdobram em duas partes, cada uma abordando
os achados expressivos da pesquisa. A primeira trata de desvelar os aspectos que influenciaram
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os processos de implantação e implementação dos cursos investigados. A segunda parte discute
os fatores facilitadores e inibidores dos processos investigados.
2.1 Aspectos determinantes dos processos de implantação e implementação dos cursos de
Licenciatura em Matemática e Física
Para melhor entendimento deste subitem destacam‐se os sujeitos desta pesquisa que,
segundo Chizzotti (1991), na pesquisa qualitativa todas as pessoas que dela participam são
reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas que são
adequadas à intervenção dos problemas. Intenta‐se que elas têm conhecimentos diversos, uma
concepção de vida, a partir de experiências intransferíveis e, principalmente, têm sua forma
própria de agir. Mas, faz‐se claro de antemão, que isso não garante um conhecimento crítico.
Definiram‐se, assim, como participantes do estudo, os grupos de: professores, gestores,
egressos, que participaram da implantação e/ou participam da implementação dos cursos de
Licenciatura, perfazendo um total de 24 pessoas.
Os três grupos foram escolhidos devido ao fato de a pesquisadora preferir elementos que
contribuem de forma efetiva para a investigação; pois, segundo Gil (1994), o universo e a
população são definidos como o conjunto de elementos que possuem determinadas
características. Dessa forma, este estudo destaca que os grupos foram constituídos por pessoas
que estavam e/ou estão envolvidas com os cursos de Licenciatura em Matemática e Física do
IFPI.
Conforme se pode observar, o Quadro 1 apresenta os sujeitos da pesquisa, bem como o
código com o qual serão tratados ao longo da análise dos dados, com a finalidade de preservar
sua identificação.
A codificação dos sujeitos, na análise de dados, ficou determinada em letras e números. A
letra P corresponde aos professores dos cursos; a letra E, aos egressos; as letras GD, aos gestores
diretores; e as letras GC, aos gestores coordenadores.
Código

Segmento

Quantitativo

Instrumento/Procedimento
Entrevista

P1, P2, P3, P4

Professor

04

GD1, GD2

Diretor geral

02

GC1, GC2

Coordenador

02

E1, E2, E3, E4, E5, E6,
E7, E8, E9, E10, E11,
E12, E13, E14, E15,
E16

Egresso

16

Questionário

24

‐

TOTAL
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Quadro 1 – Sujeitos da pesquisa – código, segmento, quantitativo e
instrumentos/procedimentos utilizados.
Fonte: Elaboração da autora, 2008.

Para a implantação de um curso superior de Licenciatura, o IFPI, assim como os demais
Institutos, tem autonomia para criar cursos desta natureza, bastando para isso apenas ter a
aprovação do Conselho Diretor, conforme consta na Constituição Federal Brasileira, no seu artigo
207, que trata da autonomia da universidade. Posteriormente, esses cursos passam por uma
avaliação de curso e recredenciamento.
Ficou evidente nas considerações dos entrevistados, selecionados para este artigo, a
coincidência no que se refere ao critério de implementação do modelo decorrente das Diretrizes
Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica na área de Ciências Naturais e
Matemática como resposta à demanda de professores com formação em Física e Matemática,
que consta nos Pareceres e Resoluções do CNE,
A manifestação dos egressos ao desejar trabalhar como professor foi destacada por
catorze dos dezesseis pesquisados, sendo que somente dois confessaram que foram incentivados
pela família. Desse modo, constata‐se, que existe a necessidade dos cursos e a vontade das
pessoas em cursá‐los.
Um dos sujeitos pesquisados destacou as vantagens do modelo de licenciatura adotado
pelo IFPI, que, segundo ele, “propõe uma formação profissional para o magistério baseada nos
princípios metodológicos pertinentes e de acordo com a demanda por conhecimentos científico‐
tecnológicos, didático‐pedagógicos e de interesse da sociedade” (P4, INFORMAÇÃO VERBAL,
2008).
Os gestores, diretores e coordenadores, acrescentaram a vontade de atentar para as
diretrizes das licenciaturas e de fato acreditam que o curso é da forma que eles projetaram, mas,
infelizmente, talvez ainda não se possua o corpo docente para modelar o curso do modo que
haviam pensado e posto nos Projetos Pedagógicos dos cursos.
Com esses discursos os sujeitos nos reportam ao que Ghedin, Almeida e Leite (2008)
enfatizam com relação à formação de professores, no intuito de haver um repensar das políticas
de formação no que diz respeito aos processos curriculares adotados nos cursos de Licenciaturas.
É importante, pois, existir um envolvimento coletivo da comunidade interna e externa,
como forma de fazê‐las participantes das decisões a serem propostas no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), respaldadas em um estudo científico.
2.2 Fatores facilitadores e inibidores dos processos de criação dos cursos investigados
Foram delimitados como eixos a serem analisados, cobrindo o segundo objetivo
específico desta pesquisa, os aspectos facilitadores e dificultadores da implantação e
implementação dos cursos investigados, considerando a dinâmica institucional do IFPI.
No eixo referente aos fatores facilitadores do processo de implementação dos cursos,
encontram‐se concordâncias dos professores e diretores que apontam o fato de ser uma vontade
do Ministério da Educação, presente nas legislações, como fator que potencializou a implantação
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dos cursos e unido a isso o fato de acreditarem na direção do IFPI para conduzir o processo,
diante dos problemas que surgiram por conta da não aceitação de alguns professores.
Conforme consta nos PPC (2005) dos cursos investigados, existe toda uma organização
baseada na legislação, que levou o IFPI a se engajar na proposta do MEC, e que muitos não
procuram conhecer de forma detalhada esses documentos.
E ainda, a falta de um conhecimento mais amplo dos PPC inviabiliza o alcance das metas
previstas e da integração das disciplinas e dos módulos na associação da teoria e da prática,
causando um desconforto e aplicação de uma metodologia que enfatiza mais a racionalidade
técnica, conforme Pereira (1999), ao destacar a questão da separação entre teoria e prática na
preparação profissional.
Uma professora destacou que os fatores facilitadores foram justamente “a demanda
local e regional por professores com formação específica em (...) Física e Matemática; o quadro
de docentes e o interesse institucional em atender essa demanda com a missão do ensino de
qualidade e público” (P4, INFORMAÇÃO VERBAL, 2008).
Também foi coincidente que os facilitadores foram, justamente, os diretores, as
coordenações, o pessoal da assessoria pedagógica e todas as pessoas com compromisso com a
Instituição, condizente com as ideias de Veiga (1995), que ressalta a importância da participação
de todos.
No entanto, neste eixo, encontra‐se uma discordância da gestora GC1 que considera que
nenhum fator pode ser considerado como facilitador, pois existiram muitas dificuldades pela falta
de professores e até porque a ideia do MEC é que essas licenciaturas tivessem um formato
totalmente diferente, que não fosse feito por disciplinas, mas através de temas. Nessa lógica
curricular, os “assuntos seriam abordados e desenvolvidos em um determinado tema e dentro
daquele tema pegar‐se‐iam conteúdos de Física e Matemática necessários para a sua abordagem
e isso é realmente muito difícil e o corpo docente não teria preparação para isso” (INFORMAÇÃO
VERBAL, 2008).
Já no caso da Matemática não teve esse problema. A questão da infraestrutura foi
apontada como facilitadora da implantação do curso. Assim, um dos professores destacou: “[...] e
o que facilitou foi a própria estrutura física do CEFET e a necessidade de ter mais professores
trabalhando na educação básica” (P2, INFORMAÇÃO VERBAL, 2008).
Para os egressos, além dos fatores já citados, os fatores inibidores foram: o não
conhecimento da proposta pedagógica dos cursos, falta de professores, falta de informações
sobre as mudanças do curso e outros.
Com relação a esses aspectos destacados pelos egressos, viu‐se que os cursos que têm
oito anos de existência já tiveram quatro matrizes curriculares, cada um, até chegar à que consta
no projeto e no site da instituição. E agora, no início de 2009, já está sendo implantada mais uma
matriz, que está ainda em construção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados encontrados na pesquisa, pode‐se considerar que os Cursos de
Licenciatura em Matemática e Física do IFPI, em termos de duração, se equiparam aos oferecidos
pelas Universidades, que são de quatro anos.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

Como demonstrou o MEC, existe uma carência de professores qualificados na área das
ciências exatas e, para auxiliar a solução desse problema, foi dada incumbência às instituições
tecnológicas, principalmente os Institutos, de oferecer cursos de formação de professores,
visando aumentar as oportunidades para a conquista de contingentes maiores de professores
habilitados. O IFPI, imbuído desse desafio, elaborou em 2001 uma proposta unificada para a
oferta de quatro cursos de Licenciatura: Matemática, Física, Biologia e Química, tomando por
base a legislação da Educação Superior e as Diretrizes Curriculares de cada um dos cursos. Em
2002, a primeira turma de cada uma destas Licenciaturas iniciou as aulas.
Quanto à organização curricular dos cursos, foi possível verificar que são organizados
por módulos, com grande fragmentação do conhecimento, devido à existência de várias
disciplinas com carga horária de 20h e com nomenclaturas parecidas, que podem ser integradas,
ficando com um ementário mais consistente para a formação dos professores de Matemática e
Física. Além disso, foram localizados nos cursos três fluxogramas para cada um, com carga
horária total diferente, o que dificulta muito a compreensão do perfil do curso, devido à sua
identidade não dispor de uma consistência que dê segurança aos ingressantes, como foi
ressaltado por um egresso, o E2.
Trata‐se da busca por um modelo de formação de professores diferente do que
apresenta uma organização curricular fragmentada, que vem sendo, gradualmente, questionado
e refutado, por impossibilitar a solução dos problemas específicos do processo ensino‐
aprendizagem.
A perspectiva que contradiz esse modelo para os cursos de formação de professores é a
pedagogia que busca desenvolver um profissional crítico‐reflexivo, cujo currículo é organizado
tendo por base os preceitos teórico‐práticos e as contextualidades sócio históricas e culturais
(SCHÖN, 1997).
Mesmo o IFPI, conforme os PPC (2005) das citadas Licenciaturas, buscando adotar o que
consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais, no que diz respeito à formação de professores,
trabalhou desde a implantação dos cursos com a fragmentação dos seus currículos.
A partir dessas análises, propõe‐se uma reavaliação da organização curricular dos cursos
estudados para que a formação inicial dos professores de Física e Matemática do IFPI
apresentem‐se como mais consistente para a permanência dos ingressantes nesses cursos.
A pesquisa permitiu ainda destacar os aspectos determinantes dos processos de
implantação e implementação dos cursos de Licenciatura de Matemática e Física. Um dos
aspectos de implantação dos cursos foi o fato de o MEC solicitar dessas instituições soluções
imediatas para contribuir para a diminuição do déficit de professores das áreas exatas na
Educação Básica. De fato, há uma carência desses profissionais na Educação Básica pública.
Outro ponto importante foi o fato de não ter havido uma pesquisa de cunho científico
na implementação dos cursos. A criação de um curso é uma construção social, que envolve
pessoas, que podem respaldar ou não os cursos ofertados por uma instituição de ensino e
mostrar suas reais necessidades, buscando reunir os diversos segmentos para discussão e
análise. Então, criem‐se cursos tomando como base uma pesquisa e no respaldo dos segmentos
que compõem a instituição, pois, assim, pode‐se evitar, talvez, um dos altos índices de evasão
nesses e em outros cursos.
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Quanto aos fatores facilitadores da implementação desses cursos, ressalta‐se a vontade
do MEC e a demanda local e regional, além do respaldado da proposta do curso, da qualificação
dos professores e do envolvimento dos profissionais da instituição.
Com relação aos fatores inibidores, o que mais se destacou foi a carência de professores
para as disciplinas da área pedagógica por conta de os Institutos Federais terem sua história
marcada de forma mais duradoura no ensino técnico de nível médio. Além desse fator, um outro
reside na qualificação e quantidade de professores substitutos.
Um terceiro fator foi a questão da infraestrutura para os cursos que necessitam de
laboratório, no caso, o de Física. Para este curso, essa falta foi um entrave para o seu
desenvolvimento, pois, como observou Brzezinski (1994), é preciso evitar que as decisões sejam
tomadas unicamente em gabinetes, para evitar que se planeje melhor e com conhecimento da
realidade de cada contexto.
Para os egressos, foram vários os fatores inibidores da implementação dos cursos. Entre
eles, encontra‐se a falta de informações sobre a proposta do curso e das mudanças pelas quais os
cursos passaram.
Mas, mesmo com os fatores inibidores citados, os sujeitos avaliaram os cursos de
Matemática e Física como bons cursos, pois a média junto aos sujeitos (professores,
coordenadores, diretores e membro de sindicato) foi oito. Na visão dos egressos, houve uma
variação com relação aos cursos, o que não impediu que esses fossem considerados bons, pois
Física ficou com oito e Matemática, com sete.
Portanto, as reflexões destacadas ao longo desta pesquisa podem não apresentar
soluções prontas, mas podem servir para ulteriores análises, por abrir espaço perspectivo para a
identificação de elementos que serão explicativos à forma como o IFPI está organizado e que
podem ir além das influências das políticas públicas educacionais propostas pelos órgãos
competentes para a formação de professores.
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RESUMO
Através do tema “a Química dos perfumes” esse
trabalho tem por objetivo abordar alguns conceitos
científicos da disciplina Química que é utilizada na
fabricação desse produto e para isso, as abordagens
metodológicas empregadas foram de caráter dialético e
contextualizadas tendo como auxilio textos que
pudessem embasar as aulas de Química para o Ensino
Médio, ferramentas audiovisuais, experimentação e
debates entre alunos e professor. Para a avaliação do
trabalho, foram utilizados dois instrumentos avaliativos
(questionários) contendo questões objetivas e
subjetivas, onde um foi aplicado antes das aulas, e sobre
o tema, com caráter diagnóstico, e o outro foi aplicado
no final dos ensaios desta pesquisa. Além disso, avaliou‐

se também a parte qualitativa através da observação
intensa durante todos os momentos de aula com a
turma participante. A turma participante foi da 3º série
do Ensino Médio do colégio CEEEA Sesquicentenário,
João Pessoa ‐ PB. Por fim, observou‐se que o
rendimento dos educandos foi satisfatório, levando em
consideração a participação ativa destes durante todo o
processo educativo, visando à construção do
conhecimento por meio dos conhecimentos prévios já
trazidos pelos discentes.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Química, Experimentação, Perfumes.

CHEMISTRY OF PERFUME ‐ AN EDUCATIONAL APPROACH FOR TEACHING‐LEARNING IN MIDDLE
SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT
Through the theme " Chemistry of perfumes "
This work aims to address some scientific concepts of
discipline chemistry that is used in the manufacture of
this product and for this, the methodological
approaches used were dialectical and contextualized as
texts FOR aid IN THE Chemistry classes for for middle
school , audiovisual tools , experiments and debates
among students and teacher. For the evaluation of the
study, two evaluation instruments ( questionnaires )
with objective and subjective questions , one was
applied before classes on the subject , and other was

applied at the end of the tests used in this study, in
addition, we evaluated also the qualitative part through
intense observation at all times in the classroom with
participating class . The participant group was the 3rd
year of high school the college CEEEA Sesquicentennial ,
João Pessoa ‐ PB . Finally , it was observed that the
performance of students was satisfactory, taking into
account their active participation throughout the
educational process in order to build knowledge through
prior knowledge already brought by students .

KEY‐WORDS: Chemistry Teaching; experimentation; Perfumes.
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A QUÍMICA DOS PERFUMES ‐ UMA ABORDAGEM EDUCATIVA PARA O ENSINO‐APRENDIZADO
NOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Educação é um fenômeno visto em qualquer sociedade, ela é responsável pela passagem,
às gerações que se seguem, dos meios culturais necessárias à convivência de um membro na sua
sociedade. Nos mais variados espaços de convívio social ela está presente. Nesse sentido,
educação coincide com os conceitos de socialização e endoculturação.
Mas o educando não é um ‘saco vazio’ pronto para ser ‘preenchido do saber’. O educando
traz para a escola o seu próprio conhecimento de espaço de sua vivência. Ele é enriquecido das
relações constituídas junto à família, ao grupo de amigos e a comunidade. Esse conhecimento
deve ser trabalhado pelo professor como ponto de partida nas diferentes áreas do conhecimento
escolar, é vital ao professor conhecer e compreender as várias dimensões do mundo dos seus
alunos.
E por isso, há uma necessidade de contextualização, para proporcionar uma compreensão
maior dos conceitos científicos, bem como o desenvolvimento de habilidades e competências,
para que o alunado possa tomar decisões conscientes.
A contextualização evoca, por isso, áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida
pessoal, social e cultural e mobiliza competências cognitivas já adquiridas. As dimensões de vida
ou contextos valorizados explicitamente pela LDB são o trabalho e a cidadania (FREIRE, 2002).
Na escola, o professor conhece essa dinâmica de construção do conhecimento, ele poderá
intervir de modo a facilitar e ampliar o caminho de seus alunos. A sua ação como docente poderá
priorizar a descoberta, a dúvida, as perguntas, as formulações e elaboração intelectual e evitar a
memorização, ou seja, a repetição de conteúdos esvaziados de significados.
A disciplina de Química oferece uma série de dificuldades ao estudante, começando pela
necessidade de fazer relações, inferências e também de se recorrer a modelos muito teóricos,
que muitas vezes parecem desinteressantes. Para Piconez (2003, p.4): “A maioria das pessoas
aprende melhor de maneira experimental, quando envolve participação pessoal, física, mental e
emocional em atividades e oportunidades para a descoberta e realização pessoal”.
Aprende‐se melhor quando são apresentados conceitos em um contexto no qual são
envolvidas relações que estão próximas dos alunos. Sendo assim, para uma melhor
aprendizagem é necessário uma abordagem diferenciada, nas quais se trabalha uma série de
conceitos e modelos teóricos para só depois ir ao laboratório tentar visualizar, na prática, aqueles
conceitos.
Os experimentos devem permitir que o educando relacione as observações com seu
cotidiano, com algo com que se tenha contato em suas casas ou os ambientes que frequentam.
O conhecimento deve possibilitar aos estudantes participação direta, ou seja, que
realmente executem as atividades, e que eles próprios formulem os conceitos e assim a
reconstrução de saberes. Sobre essa participação Ries (2006, p.35) afirma: “A metodologia de
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ensino precisa integrar, o mais possível, as atividades perceptivas, motoras e cognitivas. Quanto
mais atividades estiverem envolvidas, maior e mais estável é a aprendizagem delas resultante”.
A experimentação pode então criar nos sujeitos estudantes as possibilidades para a
construção do conhecimento.
Acreditando que é possível ensinar Química de forma integrada, este trabalho aborda o
tema “PERFUMES” como organizador dos conteúdos de Química, enfatizando os aspectos sociais,
ambientais, econômicos, e conceituais necessários para o entendimento. Se bem trabalhado,
permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens
significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma
relação de reciprocidade.
Uma fórmula de perfume tem em média 40 a 250 matérias‐primas, escolhidas a partir de
aproximadamente 1500 essências naturais e 4500 sintéticas, ou seja, as combinações são
infinitas. A análise Química dos perfumes mostra que eles são uma complexa mistura de
compostos orgânicos denominada fragrância.
A fragrância de um perfume é um complexo sistema de substâncias originalmente
extraídas de algumas plantas tropicais ou de alguns animais selvagens. Recentemente, o perigo
de extinção de certas espécies vegetais e animais e a busca de novas essências, inclusive de
menor custo, conduziu a Química dos perfumes aos laboratórios, onde são criados os produtos
sintéticos que têm substituído os aromas naturais.
Portanto, o que se pretende através desse tema, é compreender e conhecer os conceitos
científicos que direciona o papel do ensino de Química na busca do desenvolvimento e
construção do aprendizado de estudantes da rede pública do ensino médio.
METODOLOGIA
Vergara (2009) classifica a pesquisa em dois grandes grupos divididos em critérios de
“fins” e “meios”. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser enquadrada como exploratória, descritiva,
explicativa e aplicada. Quanto aos meios, pode ser documental, bibliográfica, experimental, de
campo, de laboratório, ex post facto, participantes, pesquisa‐ação ou ainda, estudo de caso.
Neste trabalho, quanto aos fins, à pesquisa será descritiva e exploratória já que visa expor
características, investigar e estudar. Quanto aos meios, a mesma será bibliográfica e estudo de
caso. Bibliográfica no que diz respeito ao levantamento de informações em livros, periódicos,
teses, revistas especificas, sites, entre outras fontes, para fundamentação teórica do assunto.
O projeto foi desenvolvido e aplicado no Centro Estadual Experimental de Ensino
Aprendizagem Sesquicentenário (CEEEA Sesquicentenário) em João Pessoa‐PB numa turma do
Ensino Médio correspondendo ao 3º Ano, no turno da manhã, tendo o quantitativo de 30 alunos
regularmente matriculados, mas apenas 27 frequentam as aulas. É importante ressaltar que,
havia um acompanhamento/auxilio do grupo de pesquisa ao docente da turma supramencionada
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durante um período de 1 ano, tempo suficiente para conhecer melhor de maneira qualitativa os
alunos.
Os principais métodos de coleta de dados serão através de dissertações, artigos, sites,
periódico, questionários, gravação de áudio durante as aulas relacionadas a pesquisa e muita
observação.
A pesquisa exploratória iniciou‐se a partir do questionário diagnóstico contendo 12
questões. Esse questionário foi aplicado aos discentes numa aula com duração de 45 minutos.
Este contou com duas etapas principais: (i) 4 questões de perfil individual do aluno e sobre a
visão deles de como são as aulas de Química; (ii) 8 questões relacionadas a vivência dos
educandos com os perfumes. Assim, foi possível investigar um pouco mais sobre o público de
trabalho e os conhecimentos que o mesmo tem sobre o tema trabalhado.
Foram planejadas para a aplicação desta pesquisa 10 aulas de 45 minutos cada,
totalizando 5 dias de aulas, sendo duas aulas por semana, logo, o tempo de aplicação total foi de
5 semanas. As aulas foram preparadas para gerar discussão sobre métodos de extração,
estruturas orgânicas e sua influência no mundo fora da sala de aula, dando ênfase nos métodos e
estruturas usados na fabricação dos perfumes.
Em outro dia foi utilizado como ferramenta principal um vídeo, onde os alunos pudessem
observar como eram fabricados os perfumes, a diferença na fabricação e nos métodos utilizados
pelas grandes indústrias e pelos grupos de pessoas que fabricam perfumes de caráter ‘artesanal’.
Acredita‐se que recorrer ao uso de ferramentas audiovisuais e mais tecnológicas possa ajudar no
processo de ensino‐aprendizagem.
Após a exposição do vídeo, foi entregue aos discentes um material teórico sobre a
‘Química dos perfumes’ e o docente conduziu a turma a uma discussão acerca do vídeo vista
anteriormente, com o intuito de gerar uma maior interação entre o alunado, tornando assim a
aula menos monótona e mais confortável para os mesmos.
Em outro dia de aula houve uma aula dialética referente ao conteúdo cientifico que
estava sendo estudado no momento (métodos de extração e orgânica) e está aula foi incentivada
inicialmente com uma ‘questão problema’ que era: “que método de extração mais é utilizado na
fabricação dos perfumes?” A partir dessa pergunta a aula foi iniciada, discutindo sobre conteúdo
trabalhado e que estava contido no material teórico que foi entregue aos alunos na aula passada.
Na aula seguinte os discentes foram levados para o laboratório para uma “oficina dos
perfumes”. Essa ‘oficina significava que os alunos com o auxilio do docente e de mais duas
estagiarias de Licenciatura em Química produziram perfumes, de maneira que os alunos
relacione a teoria à prática e possam expor ainda mais seus conhecimentos e aprendizagem
interagindo mais entre si e colocando em prática o que foi desenvolvido e analisado
teoricamente.
Por meio do contato experimental é que os alunos conseguem entender informações que
antes só na teoria tornava‐se algo abstrato e, portanto, difícil de compreender.
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Por fim, foi aplicado outro questionário, contendo 8 questões acerca do tema explorado,
onde este foi formado por questões objetivas e subjetivas.
Os métodos de avaliação foram quantitativos, por meio dos questionários aplicados e
qualitativos, através da observação, gravação de áudio e principalmente da vivência em sala de
aula.
Afinal os métodos quantitativos e qualitativos se completam. “Os dados quantitativos
consistem em números que representam contagens ou medidas” (LUDWIG, 2009, p. 91). Mas ao
lidar com pessoas, não é possível avaliar apenas por números ou medidas, é preciso ir mais além,
buscar estratégias para conseguir enxerga‐los e compreende‐los (CALEFFE e MOREIRA, 2008).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o período exploratório da pesquisa, foram obtidas várias informações sobre os
alunos que compõe a turma. Esses resultados foram coletados através do 1º questionário que se
referem às questões sociais e metodológicas. A Figura 1 mostra o momento da aplicação do 1º
questionário.
Vale salientar que nenhuma das Figuras será exporto o rosto dos discentes, esse cuidado
será tomado para preservar a imagem dos participantes deste trabalho.

Figura 1. Momento da aplicação do 1º questionário.
A turma era composta por 16 meninas e 11 meninos, com faixa etária entre 16 a 18 anos.
Dos 27 alunos entrevistados, 21 afirmaram que o método usado pelo docente é tradicional, 5
disseram que é uma metodologia contextualizada e apenas 1 disse que as aulas tem caráter
experimental. Quanto a compreensão desses alunos referente aos conceitos da Química, 19
afirmaram ser razoável, 2 disseram que tem fácil compreensão em Química e 6 assumiram ter
dificuldade em compreender a disciplina.
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Quanto as questões relacionadas à vivência dos educandos com o tema trabalhado
(perfume) 25 afirmaram que usam perfume todos os dias e 2 disseram que só usam ao sair de
casa; 26 alunos disseram que não conhecem a composição do perfume e 1 disse que conheci,
porém não soube descrever corretamente sobre a composição. 11 dos alunos disseram que
nunca fizeram ou assistiram a fabricação de um perfume, e 16 afirmaram nunca ter visto ou feito,
mas que têm muita curiosidade em saber.
Com esses resultados observa‐se que os discentes usam com muita frequência perfume
(assim com a maioria das pessoas no mundo inteiro), mas pouquíssimas são as pessoas que
conheci pelo menos a composição dos desse item.
Já na segunda parte do questionário, relacionada às questões sobre os conceitos mais
científicos da Química dos perfumes, serão discutidos a primeiro momento de forma
quantitativa. A seguir a Tabela 1 mostra os resultados das referidas questões.
Tabela 1. Resultados das questões do 1º questionário, relacionadas com os conceitos da
fabricação do perfume.
Acertos Totais

Acertos Parciais

Erros

6º questão

26

1

7º questão

13

1

3

11º questão

16

1

10

12º questão

14

13

Vale salientar que na 7º questão, 5 dos alunos responderam a opção de que nunca
notaram que os perfumes apresentam odores diferentes em cada pessoa e outras 5 pessoas
marcaram a opção de que nunca ouviram falar sobre isso.
A Figura 2 expõe os gráficos, em porcentagem, referentes aos resultados de cada questão
presente na Tabela 1.
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Figura 2. Gráficos referentes aos resultados das questões específicas sobre, a Química dos
perfumes do 1º questionário.
Observa‐se com os resultados expostos acima que a maioria dos alunos apresentou um
bom conhecimento sobre as questões mais básicas, referente aos perfumes, o que é um bom
resultado para está pesquisa, pois esse conhecimento prévio vai contribuir muito para a
construção de um conhecimento mais cientifico sobre a Química dos perfumes.
Depois dessa primeira etapa, foram iniciadas as aulas dialéticas, contextualizadas e
audiovisuais.
Durante todas as aulas foi notória uma empolgação e motivação cada vez maior por parte
dos alunos, eles ficavam cada vez mais interessados, curiosos e mais a vontade dentro da sala de
aula.
Durante a “oficina dos perfumes” os alunos ficaram muito mais entusiasmados do que
antes, a Figura 3 mostra o momento da oficina.
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Figura 3. Momento da aplicação da “oficina de perfumes”.
A Figura 4 mostra os reagentes e algumas ferramentas que foram utilizadas nas aulas.

Figura 4. Reagentes utilizados na “oficina dos regentes”.
Após a aula experimental, os alunos responderam ao 2º questionário que foi composto
por questões mais específicas sobre a Química dos perfumes. A seguir a Tabela 2 mostra
detalhadamente o desempenho dos alunos.
Tabela 2. Resultados do 2º questionário.
Acertos Totais

Acertos Parciais

Erros

Sem resposta

1º questão

17

6

1

1

2º questão

22

2

1

3º questão

24

1

4º questão

12

13
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5º questão

22

3

6º questão

10

7º questão

22

2

1

8º questão

13

11

1

12

3

Analisando a tabela e o conteúdo que abordava o que2º questionário (apêndice C) fica
claro que os alunos conseguiram aprimorar os seus conhecimentos prévios e populares e
relaciona‐los com os científicos. O desempenho dos alunos pode ser percebido ainda observando
a Figura 5.

Figura 5. Gráficos referentes aos resultados do 2º questionário.
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A partir dos resultados e da vivencia que a autora deste trabalho teve diariamente com
esses alunos durante toda a aplicação desse ensaio, bem como, o tempo em que conviveu com a
turma, foi possível perceber que os alunos conseguiram fazer a ‘ponte’ entre a teoria e a prática
e principalmente, usar o saber popular para construir o seu próprio aprendizado diante dos
novos conceitos científicos que lhes foram apresentados.
CONCLUSÕES
Sabe‐se que o número de indivíduos estudados é relativamente pequeno, porém, com os
resultados colhidos podemos concluir que a abordagem experimental de Química é uma
importante ferramenta na facilitação da aprendizagem.
O objetivo da metodologia adotada era aumentar qualitativa e quantitativamente o nível
de conhecimento dos estudantes e isso pôde ser visto com base na participação dos estudantes
nas varias atividades que foram desenvolvidas e nos vários diálogos estabelecidos ao longo da
pesquisa.
O estudo mostrou que a atenção dos estudantes e o desejo de compreender são muito
maiores quando se faz uso de uma abordagem experimental, a busca do “por que?”, do “como
acontece?” parece ser um bom combustível para a motivação e por sua vez para a aprendizagem.
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RESUMO
Neste trabalho, foi desenvolvido um
dispositivo, construído com material de baixo custo,
permitindo verificar as propriedades associada ao
fenômeno associado à passagem de um solvente por
uma superfície semipermeável. O solvente utilizado foi
água deionizada, que ocupou um dos compartimentos
do dispositivo. No outro reservatório foi colocada a
solução, a qual foi preparada a partir de composto
formulado como uma mistura de aminoácidos de cadeia

ramificada, composta por: L‐Leucina, L‐Isoleucina e L‐
Valina. Os resultados mostraram que a altura da solução
no tubo foi influenciada pelas diferentes concentrações,
o que se confirma quando se compara com dados
teóricos encontrados na literatura. O estudo permitiu
ainda, compreender como a osmose ajuda a controlar o
gradiente de concentração de sais nas células.

PALAVRAS‐CHAVE: Osmose, material de baixo custo, experimentação.

ALTERMATIVO DEVICE FOR DETERMINING MOLAR MASS OF CHEMICALS THROUGH OSMOSIS
ABSTRACT
In this work, we developed a device built with
low cost material, allowing you to check the properties
associated with the phenomena associated with the
passage of a solvent through a semipermeable surface.
The solvent used was deionized water, which occupied
one of the compartments of the device. In another
reservoir solution was placed which was prepared from
compound formulated as a blend of branched chain
amino acids consisting of L‐Leucine, L‐Valine and L‐

Isoleucine. The results showed that the height of the
solution in the tube was influenced by different
concentrations, as confirmed when compared with
theoretical data in the literature. The study allowed us
to understand how osmosis helps control the
concentration gradient of salts in cells.

KEY‐WORDS: Osmosis, low cost material, experimentation.
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DISPOSITIVO ALTERMATIVO PARA DETERMINAR MASSA MOLAR DE COMPOSTOS QUÍMICOS
ATRAVÉS DA OSMOSE
INTRODUÇÃO
O fenômeno da Osmose é a passagem de um solvente puro para uma solução que dele
está separada por uma membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável é uma
membrana permeável ao solvente, mas não ao soluto. A membrana pode ter orifícios
microscópicos, amplos o bastante para permitir que moléculas de água atravessem, mas não íons
ou moléculas de carboidratos com seu volumoso revestimento de moléculas de água hidratantes
(ATINKS, 2010).
Em um experimento simples de osmose, uma solução é separada do solvente puro por
uma membrana semipermeável. O solvente puro atravessa a membrana e a solução sobe no
tubo interno. O fluxo do líquido cessa quando a pressão exercida pela coluna de líquido é igual à
pressão osmótica da solução. A pressão osmótica (π) é a pressão que deve ser aplicada à solução
para interromper o fluxo de entrada do solvente.
A osmose ajuda as células biológicas a manter suas estruturas. As membranas celulares
são semipermeáveis, e permitem a passagem de água, pequenas moléculas e íons hidratados,
impedindo a passagem dos biopolímeros sintetizados dentro da célula. A concentração de soluto
dentro e fora da célula dá origem a pressão osmótica, e a água passa para a solução mais
concentrada, no interior da célula, carregando pequenas moléculas nutrientes. A entrada de
água também mantem a célula inchada, enquanto a desidratação faz a célula encolher
(CASTELLAN, 1984).
O processo de osmose está presente em muitos mecanismos de transporte celular,
principalmente entre células vegetais e microrganismos unicelulares. No caso dos vegetais ocorre
o transporte de água do solo úmido (meio hipotônico) para o interior da raiz (meio hipertônico).
No caso de microrganismos unicelulares, geralmente com concentrações de solutos bem maiores
que o meio externo (água doce), ocorre transporte contínuo de água para o seu interior; para
não estourar, o microrganismo precisa bombear para fora o excesso de água. O contrário ocorre
em microrganismos unicelulares de água salgada, havendo gasto de energia para repor a perda
de água para o meio exterior mais concentrado, impedindo que o microrganismo murche
(BELLINELLO; SANTIN).
O fenômeno da osmose só ocorre quando a membrana for semipermeável. Se a
membrana for permeável, deixando passar soluto e solvente, não há fenômeno de natureza
osmótico.
Querendo‐se impedir que a osmose ocorra, é preciso exercer uma pressão sobre o
sistema no sentido inverso ao da osmose e de intensidade mínima à pressão que o solvente faz
para atravessar a membrana semipermeável. A essa pressão, capaz de impedir o fenômeno da
osmose, dá‐se o nome de pressão osmótica como dito anteriormente.
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METODOLOGIA
Esta pesquisa aconteceu no laboratório de Química do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus João Pessoa com um grupo de pesquisa formado
por alunos do curso de Licenciatura em Química.
A metodologia empregada nesta pesquisa explicativa possibilitou gerar conhecimentos
para aplicação prática, dirigida à solução de problemas existente no reconhecimento da massa
molecular de uma solução desconhecida. Dessa forma, a metodologia empregada será qualitativa
e quantitativa com levantamento e tratamentos de dados.
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a cerca do tema em estudo e em
seguida alguns materiais foram reunidos e testados. Após o teste dos materiais, foi possível
construir um dispositivo com material de baixo custo financeiro a exemplo de cano de PVC,
isopor, régua, capilar, cola e vela de filtro, conforme Figura 1, permitindo verificar as
propriedades associada ao fenômeno referente à passagem de um solvente por uma superfície
semipermeável.

Régua

Capilar

Cano PVC

Vela de
filtro

Isopor

Figura 1. Dispositivo construído com material de baixo custo.
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Depois da construção do dispositivo foram iniciados os ensaios, aonde o solvente utilizado
foi água deionizada, que ocupou um dos compartimentos do dispositivo. No outro reservatório
foi colocada a solução, a qual foi preparada a partir de composto formulado como uma mistura
de aminoácidos de cadeia ramificada, composta por: L‐Leucina, L‐Isoleucina e L‐ Valina.
E a partir daí foi possível obter os resultados desta pesquisa com caráter qualitativo e
quantitativo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após algumas pesquisas bibliográficas foram encontrados materiais para a construção do
dispositivo. Esses equipamentos compreendiam entre recipiente de vidro, capilares, tubos entre
outros.
Em teste para encontrar a membrana semipermeável adequada foram utilizados ensaios
com membrana vegetal conhecido por papel celofane e utilizamos também membrana animal
que eram as bexigas de porco.
Dentre vários testes realizados com ambas as membranas foi utilizado cinco concentração
diferente de solução de glicose. Porém em todos houve a passagem do soluto por meio das
membranas. Esses resultados constataram que existia algum equivoco por meio dos materiais. E
então a partir de outros estudos bibliográficos outra alternativa foi pensada e desta vez os
materiais foram muito mais facilmente encontrados e com uma maior praticidade. Os materiais
desta vez foram os seguintes: cano de PVC, capilares, supercola, etc.
Com todos os ensaios realizados até o momento leva‐nos a perceber que a osmose é um
fenômeno que não dependi apenas de um soluto e um solvente, mais sim de todo um conjunto
de itens que levam a ascensão do resultado satisfatório, como por exemplo, a membrana
correta, o tubo apropriado para agir com mais pressão, a substância adequada para um
determinado tipo de membrana e principalmente que os pesquisadores tenham um caráter de
busca ao conhecimento e não se rendam diante resultados indesejados ou inesperados.
Após a realização dos ensaios realizados com o dispositivo alternativo e a mistura de
aminoácidos, foi construído um gráfico (Figura 2) que apresenta a relação entre a altura (h) de
fluído no capilar em função da concentração da solução utilizada (C).
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Figura 2. Gráfico de h (cm) em função da concentração da solução C (g/mL).
Conforme, observa‐se, a altura foi proporcional à concentração da solução, o que está de
acordo com a teoria associada ao fenômeno da osmose, pois quanto mais concentrada a solução,
mais solvente migrará pela membrana proporcionando o aumento da altura da solução no
capilar. Os pontos obtidos apontam para um comportamento relativamente linear entre as duas
grandezas envolvidas. Vale ressaltar que os resultados obtidos pelo equipamento totalmente
alternativo foram semelhantes aos resultados obtidos através da realização dos experimentos e
equipamentos de referência para este estudo.
CONCLUSÕES
A partir de materiais alternativos foi possível verificar experimentalmente como funciona
o fenômeno da osmose. Os resultados mostraram que a altura da solução no tubo foi
influenciada pelas diferentes concentrações, o que tornou um ponto importante ao comparar
com dados teóricos encontrados na literatura. O estudo morfológico realizado confirmou que a
osmose ajuda a controlar o gradiente de concentração de sais nas células e que a utilização de
materiais de baixo custo é viável para estudo de determinados conceitos químicos.
Os experimentos alternativos possibilitem ao alunado um estudo mais abrangente e
agradável dos conteúdos teóricos discutidos em sala de aula e contribuem de forma muito
positiva na construção do conhecimento dos educandos, possibilitando assim um melhor
rendimento e criando oportunidade para instigar o alunado a aguçar sua curiosidade e
criatividade.
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RESUMO
Atualmente, existe uma demanda de profissionais que
tenham um olhar crítico e reflexivo diante seu campo de
atuação. Em relação aos professores, refletir sobre os
seus instrumentos de trabalho é uma das alternativas
para promover o desenvolvimento da prática docente.
Sabe‐se que o livro didático (LD) é a figura principal
tanto para o processo de ensino‐aprendizagem dos
alunos como para a orientação da prática pedagógica.
Neste sentido, a seleção e a avaliação do LD é uma
atividade que requer habilidade dos professores, porém
é perceptível a falta desse exercício por veteranos e
futuros profissionais da educação. Portanto, como
licencianda do 6º período do curso de Biologia, surgiu a
necessidade de praticar esse processo avaliativo com
livros do ensino médio antes de atuar em sala de aula

tomando como base o conteúdo das proteínas. A
metodologia desta pesquisa se baseou nos critérios
elaborados por Vasconcelos e Souto (2003). Ao todo
sete livros foram avaliados. Os resultados
demonstraram que o conteúdo das proteínas é bastante
resumido nos livros didáticos, principalmente, nos de
volume único e a contextualização da temática com a
realidade dos alunos é diminuta. Contudo, conclui‐se
que avaliar um livro didático não é uma tarefa fácil,
porém sua execução ainda na licenciatura é uma
oportunidade de refletir sobre as limitações
apresentadas, percebendo que a prática docente não
pode ser reduzida aos conhecimentos contidos nas
páginas desse material de apoio.

PALAVRAS‐CHAVE: Avaliação, Livro Didático, Prática Docente, Proteínas.

EVALUATION OF TEXTBOOKS IN MIDDLE SCHOOL: FOCUS, THE PROTEIN.
ABSTRACT
Currently, there is a demand for professionals who have
a critical and reflective look on their field. For teachers
to reflect on their working tools is an alternative to
promote the development of teaching practice. It is
known that the textbook (LD) is the central figure for
both the teaching and learning of students as to the
orientation of teaching practice. In this sense, the
selection and evaluation of LD is an activity that requires
skill of teachers, but it is noticeable lack of such exercise
for veterans and future education professionals.
Therefore, as licencianda the 7th semester of the
Biology, the need to practice this evaluation process
with books high school before working in the classroom

on the basis of protein content emerged. The
methodology of this research was based on criteria
developed by Vasconcelos and Souto (2003). In all seven
books were evaluated. The results showed that the
content of protein is fairly summarized in textbooks,
mainly in the single volume and contextualization of the
subject with the reality of students is limited. However,
it is concluded that evaluate a textbook is not an easy
task, but it’s still running at the bachelor's an
opportunity to reflect on the limitations presented,
realizing that teaching practice can not be reduced to
knowledge contained within the pages of this support
material.

KEY‐WORDS: Review, Textbook, Teaching Practice, Proteins.
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1. INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos, cada vez mais existe uma demanda de profissionais atualizados e
com uma ótica reflexiva e crítica diante seu campo de trabalho. Neste sentido, levando esse olhar
para o âmbito escolar faz necessário à atuação de professores que tenham uma prática que
empregue a realidade como importante instrumento pedagógico, utilizando ainda materiais
didáticos como o livro didático de maneira adequada e contextualizada (PAVÃO, 2006, p. 03).
Dentro dessa perspectiva e do cotidiano de muitas escolas, sabe‐se que o livro didático é,
muitas vezes, o único guia norteador para o trabalho docente, bem como
principal recurso de ensino e aprendizagem de estudantes de muitas regiões do país. Por isso, é
preciso analisar as características dos livros, buscando conhecer sua estrutura e possibilidades de
trabalho.
Portanto, como afirma Núñez et al. (2003, p. 03) “A seleção dos livros didáticos a serem
utilizados constitui uma tarefa de importância vital para uma boa aprendizagem dos alunos”. Por
conseguinte, a qualidade do livro didático deve ser concretizada previamente pelo professor com
o intuito de identificar possíveis erros, sejam eles conceituais até a adequação das figuras
utilizadas, como também se há ou não certa contextualização.
Porém, essa questão avaliativa ainda apresenta‐se de forma lenta e às vezes insuficiente
devido o confronto entre os interesses editoriais e a falta de preparo dos professores para
participar nos processos de seleção dos livros, já que diante o Programa Nacional Do Livro
Didático (PNLD) um de seus objetivos é a participação democrática e ativa dos docentes nesse
processo (WILLE, BRAGA e ROBAINA, 2009).
Pensando nisso é imprescindível colocar o professor como o agente “ativo e democrático”
na seleção dos livros e, consequentemente, na sua avaliação, pois irá como afirma Nuñez et al.
(2003, p 03) “desenvolver saberes e ter competências para superar as limitações próprias dos
livros”. Apesar disso, é perceptível a falta desse exercício por veteranos e futuros profissionais da
educação.
Diante a essa realidade e como aluna do 6º período do curso de Licenciatura Plena em
Biologia e ainda fomentada pelos conhecimentos difundidas através da disciplina de Metodologia
do Ensino de Ciências e Biologia surgiu à necessidade de praticar esse processo avaliativo com
livros do ensino médio antes mesmo de atuar em sala de aula, tomando como base determinado
conteúdo da Biologia como, no caso as proteínas. Deste modo, essa pesquisa é uma experiência
no exercício da avaliação desses materiais de apoio didático, fornecendo assim mais informações
aos estudos nessa área de conhecimento.
2. OS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO: MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA
Para o desenvolvimento da pesquisa foi selecionado como referencial os parâmetros
propostos por Vasconcelos e Souto (2003). Estes autores basearam suas observações em duas
perspectivas, em relação aos aspectos pedagógicos e metodológicos. Além disso, todos os
critérios selecionados tinham como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais e o parecer
do PNLD (VASCONCELOS e SOUTO, 2003).
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Os autores dividiram os critérios em eixos prioritários sendo eles: 1 ‐ Conteúdo Teórico; 2
‐ Recursos Visuais; 3 ‐ Atividades Propostas e 4 ‐ Recursos Adicionais. Os critérios que cada eixo
estabelece, são discutidos dentro dos resultados das avaliações.
Como referencial para a respectiva pesquisa foi escolhido as “proteínas” devido à
finalidade com esse conteúdo, além disso, vale ressaltar a importância dos seus conceitos para
que os discentes, como afirma o PCN para o Ensino Médio (PCNEM) (2006) “ampliem também
suas capacidades de valorizar os cuidados com o próprio corpo”.
Quanto aos livros, foram selecionados sete exemplares (TABELA 2) que são ou foram
trabalhados nas escolas da cidade de Macau/RN e que consistem desde livros que trabalhem a
“Identidade dos seres vivos” que compreende o estudo das proteínas ou livros que abordam em
um único volume os seis temas estruturadores que referenciam as principais áreas de interesse
da Biologia de acordo com os PCNEM.
Tabela 1 – Lista dos livros didáticos utilizado na pesquisa
Classificação

Título do livro

Autores

Volume

Ano

Editora

Edição

LD1

Biologia

César
da
Júnior e
Sasson

1

2005

Saraiva

8ª

Biologia

José
Arnaldo
Favaretto
e
Clarinda
Mercadante

LD2

Único

2003

Moderna

2ª

LD3

Biologia

Sônia
Lopes
Sérgio Rosso

Único

2005

Saraiva

1ª

LD4

Biologia

José
Mariano
Amabis e Gilberto
Rodrigues Martho

1

2009

Moderna

3ª

LD5

Biologia:
Citologia e
Histologia

Wilson
Paulino

1

2005

Ática

1ª

1

2012

Educacional

1ª

Único

2005

Nova Geração

1ª

Silva
Sezar

e

Robero

LD6

Biologia

Maria
Luíza
Rodrigues da Costa
Neves,
Sônia
Mozelli e Paulo
Marcos Lopes .

LD7

Biologia

J. Laurence

Fonte: Acervo pessoal.

A escolha dos livros partiu do interesse de exercitar a prática avaliativa com exemplares
que abarcassem os variados corpos estudantis, ou seja, que contivesse livros didáticos que já
foram ou ainda são usados pela rede básica de ensino público como do ensino particular.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para melhor apresentação dos resultados, as análises foram divididas de acordo com os
quatro eixos prioritários da avaliação e os livros são denominados de acordo com sua
classificação estabelecida na tabela.
3.1 OS LIVROS DIDÁDICOS MEDIANTE AS ANÁLISE DO CONTEÚDO TEÓRICO DAS PROTEÍNAS
Como primeiro parâmetro deste eixo está a adequação dos conteúdos teóricos à série
que o conteúdo das proteínas é trabalhado (1ª série), neste caso deve ser levado em
consideração que estes alunos são adolescentes com uma faixa etária geralmente entre 13 a 15
anos. Por conseguinte, são recém‐formados do ensino fundamental e a inserção desse novo
universo, muitas vezes, gira em torno de perguntas como: O que são? De onde vem? Como foi
descoberto? De que são feitos? Entre outros questionamentos. Portanto, os livros didáticos em
seu conteúdo teórico devem fornecer respostas para esses intentos.
De maneira geral, a maioria os livros avaliados estão adequados à série correspondente,
entretanto, quanto ao grau dessa adequação houve uma variação. Os livros 4, 5 e 6 foram
classificados como excelentes1, pois apresentam o conteúdo de forma clara e de certa forma
agregaram as devidas informações necessárias para responder os questionamentos mais
frequentes permitindo conhecer, identificar e entender a importância das proteínas. O LD 1
apresenta o assunto de forma objetiva, porém mais resumida, neste caso, foi configurado como:
Bom.
Já nos livros 2 e 3 as proteínas são abordadas de forma rápida e bastante resumidas, sem
grande aprofundamento. Portanto, foram classificados como livros regulares. Porém, levando
para a perspectiva de que esses livros podem ser as únicas fontes em que os alunos irão recorrer
para esclarecimentos, o livro 7 não seria o suficiente para responder e sanar as dúvidas diante o
conteúdo das proteínas, pois o mesmo apresenta um aporte teórico fraco ficando resumido em
apenas duas páginas dividas em capítulos2 diferentes.
A clareza dos textos contribuiu para as designações acima citadas e, consequentemente, o
estabelecimento de uma linha norteadora é fundamental para aprendizagem do alunado ao
promover a capacidade de interpretar, refletir e dominar esse conhecimento biológico. Para a
clareza nos textos a classificação permaneceu a mesma em relação ao critério anterior: 4, 5 e 6 –
Excelente; 1 – Bom;2 e 3 – Regular; 7 – Fraco.
Esse nível classificatório se pautou ainda em concepções particulares de como tema
poderia seguir como, um exemplo tem‐se a história da descoberta das proteínas. No entanto,
somente os dois primeiros livros, mesmo que brevemente relatam. Esse ponto é uma
oportunidade de levar aos alunos o conhecimento de que o estudo das proteínas é antigo e que
tudo o que sabemos sobre ela é resultado de muitas pesquisas e esforços de grandes
contribuidores.
1

Dizer que esses livros são excelentes não significa dizer que não existam alguns aspectos negativos.
O conteúdo das proteínas no livro de Laurence (2005) está divido nos capítulos, Vida e composição química dos
seres vivos e Biologia molecular do gene: síntese proteica e engenharia genética para cada um há apenas uma página
que aborda o conteúdo dessa macromolécula.

2
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O LD 1 não traz essa história de descoberta, entretanto, em seus textos possuem uma
discussão mais elaborada do que as encontradas no LD 2 e LD 3. O livro 7 não traz nenhum tipo
de discussão.
Ainda de acordo com o respectivo critério, abra‐se o leque para estabelecer se mediante
esses textos o assunto, em questão, é apresentado de forma coerente, sem contradições. Diante
as análises, foi notável que a apresentação dos chamados “aminoácidos essenciais” se divergiu
entre alguns livros. Sabe‐se que para listar esse tipo de aminoácidos deve ser ressaltado o tipo de
espécie que foi levada em consideração.
Nos seres humanos, apresentam oito tipos de aminoácidos que o organismo não
consegue sintetizar, sendo eles: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina,
triptofano e valina. Entretanto, apenas os livros didáticos 1, 4 e 5 as referiram. Deste modo,
houve uma contradição entre os LD 2, 3 e 6, ou seja, os dois primeiros acrescentaram em sua lista
a histidina que também foi citada pelo segundo livro com o acréscimo da arginina. O livro de
Laurence (2005) não citou nomes de aminoácidos.
A explicação para que esses autores tenham apresentado tanto a histidina quanto a
arginina reside no fato de que a Histidina e a Arginina são consideradas essenciais apenas em
determinadas situações de crescimento rápido de tecidos, como na infância e na recuperação de
doenças. Porém alguns autores ainda classificam esses dois aminoácidos como semi‐essenciais.
Ou seja, ainda há muitas controvérsias em torno desses aminoácidos.
Esse tipo de informação deveria ter sido apresentado no decorrer do texto ou então como
nota a título de conhecimento, mas se o aluno estuda por mais de um livro e se depara com essa
contradição o mesmo não saberá informar quem está certo ou errado. Por isso, cabe ao
professor verificar essas incoerências, evitando assim que seus alunos fiquem confusos quanto
ao conteúdo.
Logo, não basta apenas ter um texto claro, com um raciocínio crescente e sem nenhuma
contradição, é preciso também que este seja atualizado e que traga a possibilidade de colocar em
pauta os assuntos mais recorrentes voltados para o universo das proteínas. Prontamente, os
livros 1 e 6 retratam a relação dessa macromolécula com uma das atividades musculares que
está em destaque nos últimos anos, principalmente, pela procura e interesse dos adolescentes na
busca de um corpo ideal, a academia.
Logicamente, aproximar o conhecimento das proteínas e relacioná‐las com a sua
importância no desenvolvimento do tônus muscular será bastante pertinente e instigador para a
aprendizagem de boa parte dos alunos.
3.2 A LEITURA E INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS: UM OLHAR PARA OS RECURSOS VISUAIS
Durante a trajetória do livro didático, recursos como às imagens desempenhariam apenas
uma função decorativa dentro das inúmeras páginas (FREITAS e RODRIGUES, 2008). Hoje, é
cabível adjetivar as imagens como recursos visuais que facilitam a compreensão do aluno e
subsidiam a aprendizagem (VASCONCELOS e SOUTO, 2003). Sendo assim, de acordo com
Coutinho et al. (2010, p. 03) “o uso de imagens aliadas ao texto verbal é de significativa
importância nas ciências naturais”. Diante disso, se configura a importância de avaliar como elas
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estão presentes nos livros didáticos e como primeiro critério se tem a sua qualidade quanto à
nitidez, cor, ou seja, provenientes da sua impressão.
O livro 4 traz um conjunto de imagens bastante nítidas e “atraentes” que estimulam ao
leitor a observá‐las por causa do seu colorido, portanto, recebeu a classificação – Excelente. Os
livros 1 e 6 trazem imagens de qualidade considerada boa, no entanto, os livros didáticos 2, 3, 5 e
7 são considerados fracos, pois não exploram imagens chamativas e atrativas para o público alvo.
O grau de relação com as informações contidas no texto e o modo como são inseridas são
critérios fundamentais quando se busca fortalecer o conteúdo teórico a partir das imagens.
A maioria dos livros foi classificada no parâmetro – Bom. Isso demonstra que os autores
entendem a importância da relação da escrita com a imagem, mas poderiam explorar ainda mais
essa interação, pois como afirma Mayer (2005, apud COUTINHO et al. 2010, p. 03)
“simplesmente adicionar palavras e imagens não garante um acesso à aprendizagem”.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, se o que é retratado na imagem não for dotado de
uma legenda esclarecedora, para o aluno pode não fazer sentido, pois as imagens que circundam
o conteúdo das proteínas são quase sempre analogias como, por exemplo, o modelo chave‐
fechadura das enzimas e a dos fios de telefone para a explicação de sua arquitetura. Por
conseguinte, as informações contidas nas imagens devem ser verídicas seja elucidando os
exemplos citados ou informando o que a imagem representa.
Considerados excelentes foram: 1, 4 e 6. O único livro considerado bom foi LD2. Já o
exemplar 3, 5 E 7 são classificados como fracos, porque na maioria das imagens não oferecem
uma legenda clara, podendo levar ao aluno a duvidar da sua veracidade.
Outro aspecto que foi avaliado é a possibilidade de contextualização, oferecendo ao leitor
mais um momento de discussão, através de uma imagem que se depare a realidade íntima dos
mesmos e que facilite ainda mais a sua aprendizagem. Deste modo, LD 4 E 6 são excelentes, LD 3
é classificado como bom, pois consegue abordar no quesito dos aminoácidos essenciais a relação
com um prato muito corriqueiro na vida dos alunos, bem como da maioria dos brasileiros, o
feijão com arroz. Os demais livros não proporcionam esse aspecto, sendo assim intitulados como
fracos.
Diante do exposto percebe‐se a contribuição de avaliar os recursos visuais dentro de um
livro didático, uma vez que se pode levar em consideração um ditado bastante popular: “uma
imagem vale mais que mil palavras”. Ou, precisamente a inúmeras interpretações. Por isso, fica
evidente que “aprofundar a questão da mediação que a comunicação visual do livro promove
também levanta pontos como a apresentação do conteúdo de forma criativa, organizada e
interessante, o estímulo ao estudo e a compreensão do conteúdo” (FREITAS e RODRIGUES,
2008).
3.3 HORA DO EXERCÍCIO: AVALIANDO AS ATIVIDADES PROPOSTAS
Como acredita Vasconcelos e Souto (2003, p 99) “os significados contidos nos livros
didáticos precisam ser reconstruídos pelos alunos”. Uma das maneiras de se alcançar e tentar
estabelecer o nível do aprendizado dos alunos é por meio das atividades, sejam elas, objetivas e
discursivas, experimentais e até pesquisas em grupo. Porém, de maneira geral, para fortalecer o
ensino‐aprendizagem do aluno é preferível que essas atividades tenham um cunho
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contextualizador e problematizador dos conhecimentos. Nesse intento, e o primeiro critério para
este eixo é livro didático propõe questões ao final de cada capítulo/tema.
Todos os livros avaliados na pesquisa possuem ao final da temática algumas questões.
Entretanto, se comparado ao segundo critério que visa identificar o enfoque interdisciplinar
proporcionado por essas questões, todos os livros não usam dessa estratégia para enaltecer o
conteúdo com outras áreas do conhecimento. Segundo Leff (2001) citado por Viveiro e Diniz
(2012, p. 06) o “estudo das relações entre processos naturais e sociais, depende da capacidade
das ciências para articular‐se, oferecendo uma visão integradora da realidade”, portanto, esses
livros deixam um déficit nesse aspecto.
Quanto à priorização da problematização houve uma divergência. Os livros avaliados
trazem questões em sua grande maioria objetivas, elaboradas e utilizadas nos vestibulares de
diversas instituições e universidades do país. Esse tipo de questão é muito discutido no âmbito
escolar, pois apesar de conseguir apresentar respostas com precisão e concisão em relação ao
conteúdo, como acredita Trancredi (2002, p. 06) “se mal formuladas, muitas questões podem ser
respondidas por adivinhação”.
Outro grupo de questões recorrente apenas nos livros 4 e 5 são voltadas para/com
perguntas conceituais. Como Vasconcelos e Souto (2003, p. 99) dizem “não que conceitos e
definições não sejam importantes”, entretanto, elas induzem aos alunos a copiarem os trechos
do próprio livro sem construírem uma resposta com seu pensamento crítico, sendo então
consentidas como atividades reproducionistas.
Levando em consideração ainda os tipos de questões, nos cinco livros há as chamadas
questões discursivas que levam o aluno além do que é proposto no livro, instigando‐o à pesquisa
envolvendo, consequentemente, a resolução de uma problemática baseada nos conhecimentos
ofertados pela temática. Esse tipo de questão, no entanto, é pouco representado nos livros se
comparada as anteriormente citadas.
Contudo, avaliando as questões presentes nos livros o critério da priorização a
problematização, apenas os livros 5 e 6, apresentam uma quantidade satisfatória e de forma
significativa.
Como os livros didáticos não conseguem abordar todas as especificidades do conteúdo
das proteínas, um assunto ou outro se apresenta de forma resumida ou às vezes inexistente. Se o
aluno só tem como base esse material de apoio e visa resolver as atividades presentes no mesmo
espera‐se que as informações nele contida sejam suficientes para a resolução das questões.
Nessa perspectiva, Vasconcelos e Souto (2003) estipularam um critério que tem por finalidade
saber se as atividades propostas são facilmente executáveis.
Olhando para os tipos de questões demonstradas, as que apresentam maior nível de
dificuldade seriam as atividades discursivas por exigir do aluno um conhecimento mais apurado,
todavia os sete livros detêm perguntas que estão com base no grau de cognição dos adolescentes
sem fugir do conteúdo neles abordados.
3.4 RECURSOS ADICIONAIS: MAIS UMA OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAR OS ESTUDOS DAS
PROTEÍNAS NO LIVRO DIDÁTICO
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Abordagens sobre determinado assunto não se limitam apenas no capítulo ao qual foi
designado, ou seja, dentro do livro uma temática pode estar contida também nos chamados,
recursos complementares ou adicionais. Segundo Vasconcelos e Souto (2003, p. 100) existem
diversos artifícios que “complementam as necessidades do aluno, oferecendo novas
oportunidades de exercitar o conhecimento em construção proporcionando melhor
compreensão das informações trabalhadas ao longo da obra”.
Dentre esses, existem os glossários que demonstram ser uma alternativa para elucidar os
termos utilizados durante as explicações sobre as proteínas como: polímeros, monômeros,
catalisadores, entre outros. Os livros que apresentam os glossários são: 1, 4, 5 e 7. Mesmo o
professor percebendo ou não a presença desse recurso, não se pode deixar de trabalhar de
forma mais clara possível os termos e conceitos que regem o conteúdo das proteínas, bem como
quaisquer outros dentro da Biologia, independentemente, do livro didático.
Outros complementos citados Vasconcelos e Souto (2003) são os cadernos de exercício e
guias de experimentos. Em relação ao primeiro, geralmente, compensam a falta de questões logo
após o término do assunto específico. Mas, somente o LD 6 tem esse recurso ao final do livro,
mesmo assim apenas três questões do tipo objetiva foram observadas. Já os guias de
experimentos visam levar ao aluno integrar o que é visto teoricamente, com atividades
desenvolvidas na prática.
O livro didático 6 apresentam esse guia ao seu término, mas o LD 1 traz uma experiência
no próprio capítulo do assunto das proteínas e de acordo com Marinho, Oliveira e Fonseca (2012,
p. 3‐4) “os livros didáticos trazem alguns experimentos com intenção de ajudar o professor a
despertar no aluno o interesse na sua disciplina”.
Como exemplos de experiências por ambos retratados têm‐se a ação das enzimas usando
elementos diferentes como o uso de um extrato coado de fígado bovino sendo colocado em
diferentes tubos de ensaios a temperaturas distintas e o experimento usando pedaços de batata
e carne bovina em tubos respectivos com a adição de água oxigenada.
Apesar da distinção dos materiais utilizados, os dois experimentos podem fazer alusão
com o que ocorre no nosso organismo a partir da ação desse grupo de proteínas e aos alunos
vivenciarem esses ensaios como afirma Veiga et al. (2002, apud MARINHO, OLIVEIRA e FONSECA,
2012, p. 04) “promovem o desenvolvimento da criticidade e da criatividade, resolução de
problemas, entre outros”.
O último critério do método avaliativo usado nessa pesquisa tinha como objetivo
identificar o comparecer de “[...] um elemento de grande utilidade – o manual do professor”
(VASCONCELOS E SOUTO, 2003, p.100).
Somente, o livro didático 5 contém um manual do professor, em que faz referência aos
PCN e indicam atividades, livros, filmes entre outras atividades que podem ser trabalhadas em
sala de aula. Contudo, como diria Vasconcelos e Souto (2003, p. 100) “trata‐se do veículo através
do qual os autores emitem suas concepções pedagógicas, auxiliando os professores na
elaboração das abordagens metodológicas”.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Avaliar um livro didático não é uma tarefa de fácil execução, requer diversas
competências como: identificar que público usará o livro; saber, conhecer e entender de forma
significante o conteúdo biológico para a averiguação dos possíveis erros e contradições; e
verificar as suas fragilidades tanto no quesito, conceitual, visual e interdisciplinar.
Executar essa avaliação ainda na licenciatura é uma oportunidade de refletir sobre as
limitações apresentadas nos livros, percebendo que a prática docente não pode ser reduzida aos
conhecimentos contidos nas páginas desse material de apoio. Neste sentido, como a maioria dos
livros avaliados estão presentes no ensino básico seja público ou privado, ter noção de suas
insuficiências antes de atuar na docência já é um combustível para elaborar estratégias que
complementem as defasagens dos mesmos.
No tocante a temática das proteínas, com os conhecimentos abarcados a partir da
disciplina de Biologia celular e Bioquímica na graduação sabe‐se que essa macromolécula possui
diversas informações nos seus estudos e que se faz pertinente apresentá‐las em sala de aula, mas
a partir da avaliação percebeu‐se que esse conteúdo é bastante resumido nos livros didáticos
ainda mais nos que se apresentam em um único volume como o exemplar Laurence (2005).
Cada livro possuía sua linguagem e identidade e que, consequentemente, apresentam as
proteínas da forma que acham mais coerentes seja com ou sem dados históricos sobre sua
descoberta, o mesmo para textos complementares, exercícios, imagens, entre outras. A falta de
embasamentos contextualizadores, levando o conteúdo das proteínas para a realidade dos
alunos é diminuta nos livros, por esse motivo o docente deve fomentar em suas aulas esse
caráter mais íntimo, enfatizando que essa macromolécula é de fato um dos principais
constituintes do corpo dos seres humanos, principalmente na fase de desenvolvimento em que
os alunos estão passando.
Portanto, cabe ao professor com seus conhecimentos científicos e pedagógicos entender
que sua prática não se limita apenas em estar em sala de aula frente a um quadro, mas também
avaliar o seu instrumento de trabalho para contribuir com o avanço da qualidade do ensino‐
aprendizagem.
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RESUMO
A multiculturalidade característica dos novos tempos
pressupõe profissionais diferentes, com capacidade de
mobilidade e de se relacionar com diferentes culturas.
Para formar esse profissional, o ensino superior se vê
diante do desafio de se inserir, ele próprio, no contexto
internacional, justificando o presente estudo, que
buscou discutir o processo de internacionalização no
âmbito do IFPI. Para tanto, apresentam‐se, em primeiro
lugar, um conceito e os objetivos da internacionalização
a partir da Constituição da República de 1988 e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Em seguida, são
analisadas
as
ações
de
internacionalização
desenvolvidas pelo IFPI direcionadas a docentes e
discentes, especificamente o Projeto Rompendo
Fronteiras, que busca preparar e acompanhar discentes

em programas de mobilidade acadêmica. A discussão
tem como base questionários aplicados aos alunos do
IFPI que participaram do Programa Ciência sem
Fronteiras (CsF) no período de 2012‐2013. Por fim,
verifica‐se como os programas governamentais e as
ações internas voltadas para a expansão da
internacionalização começaram a influenciar projetos de
ensino, pesquisa e extensão no IFPI direcionados para o
ensino superior, demonstrando uma ação prioritária no
estabelecimento de convênios, intercâmbio de discentes
e organização de eventos, com menos destaque para
publicações em periódicos internacionais, intercâmbio
de docentes e a participação em comitês e diretorias
internacionais.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino superior, Internacionalização, IFPI.

BREAKING BOUNDARIES FOR THE INTERNATIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION: A LOOK
UPON THE FEDERAL INSTITUTE OF PIAUÍ
ABSTRACT
Multiculturalism is a characteristic of modern times and
it assumes that different professionals are able to relate
to different cultures as well as have international
academic mobility. In order to prepare such a
professional, higher education faces the challenge of
inserting itself in the international context, justifying the
present study that sought to discuss the process of
internationalization within the Federal Institute of Piauí
(IFPI). So, we present, first, the concept and goals of
internationalization from the Constitution of 1988 and
the Law of Guidelines and Bases of Education (LDB).
Then, we analyze the actions of internationalization
developed by the Federal Institute of Piauí (IFPI)
directed to faculty and students, specifically the
Rompendo Fronteiras (Breaking Boundaries) Project,

which seeks to prepare and monitor students in
academic mobility programs. The discussion is based on
questionnaires given to IFPI’s students who participated
in the Science without Borders Program (CsF) during
2012‐2013. Finally, it appears that government
programs and actions developed by the IFPI focused on
the expansion of internationalization to influence
teaching, research and outreach community projects at
IFPI targeted for higher education, demonstrating a
priority action in establishing partnerships, exchanging
of students and organizing events, with less emphasis on
publications in international journals, exchange of
faculty and participation in international committees
and boards.

KEY‐WORDS: Higher education, Internationalization, IFPI.
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ROMPENDO AS FRONTEIRAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: UM
OLHAR SOBRE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
INTRODUÇÃO
O mundo ganhou novos contornos a partir do avanço dos meios de comunicação, da
mobilidade dos meios de produção e da redução das barreiras nacionais em todas as áreas, e
mais especialmente na economia. Essa economia globalizada, que teve grande notoriedade no
século XX, impacta diretamente no sistema acadêmico internacional, pressionando as
universidades a se adaptarem frente a essas novas circunstâncias. De Wit (2002, p. 345) destaca
que a internacionalização é um processo e ao mesmo tempo uma resposta à globalização, mas
não deve ser confundida com a globalização por ela mesma. Internacionalização inclui tanto
aspectos locais como internacionais, ou seja, elementos interculturais.
Nesse cenário, as instituições começaram a explorar essa nova realidade, buscando
utilizar as potencialidades do intercâmbio de pessoas, experiências e informações para
desenvolver seus padrões internos de ensino e pesquisa e resolver problemas de interesse
comum a diferentes comunidades.
Embora, no Brasil, a internacionalização acadêmica ainda seja um desafio; pois, apesar do
reconhecimento quanto à sua necessidade e do crescente financiamento nos últimos anos, ela
ainda é, no país, pouco compreendida; faz‐se necessário pensar num Brasil maior e soberano a
partir da implementação de uma dimensão internacional às instituições de ensino superior
possibilitando‐lhes o intercâmbio de conhecimento e experiências de forma a propiciar um
crescimento qualitativo da graduação, pós‐graduação e pesquisa, respeitando‐se as diversidades
culturais (TELES, 2005).
A definição de políticas de internacionalização tem origem na ideia de que
internacionalização significa o processo de se tornar internacional. Essa simples definição não
esclarece, porém, o conteúdo e os limites da chamada internacionalização acadêmica: o que
significa “tornar‐se internacional” em termos acadêmicos? O significado de “tornar‐se
internacional”, ou “internacionalizar‐se”, compreende‐se a partir do questionamento dos
objetivos da internacionalização, os quais podem ser resumidos a uma hipótese de natureza
predominantemente institucional e outra, de natureza principalmente acadêmica.
Segundo Sudgen (2004, p. 121), pela linha institucional, a internacionalização poderia ser
entendida simplesmente como um processo voltado para a mera aquisição de renome
internacional em benefício de certa instituição de ensino superior (IES). Nessa concepção o
objetivo maior da internacionalização seria o da divulgação da IES para a “venda” de seus
serviços (MOK, 2006, p. 260).
Embora, cada IES deva, individualmente, caracterizar o processo de internacionalização
acadêmica nas suas ações institucionais, dentro de seus limites de autonomia científica e
administrativa (art. 213 da CR e art. 53 da LDB), existem parâmetros constitucionais, legais e
ministeriais que precisam ser analisados, uma vez que eles condicionam tanto a autonomia das
IES, quanto a liberdade dos órgãos públicos que tratam da avaliação da educação superior,
incluindo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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No nível constitucional, embora não mencionada, a internacionalização se guia tanto
pelos princípios que regem as relações internacionais brasileiras, quanto pelos princípios
relativos à educação e à ciência e tecnologia.
Dos princípios que regem as relações internacionais, destacam‐se principalmente a busca
da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, IX) e a efetivação da
integração latino‐americana, inclusive em termos sociais e culturais (art. 4º, parágrafo único).
Esses dois parâmetros são indicativos para o estabelecimento de políticas de internacionalização
acadêmica e têm sido considerados de modo crescente pelas agências federais.
No nível legal não se encontram menções expressas sobre as políticas de
internacionalização. No entanto, algumas diretrizes podem ser extraídas do texto da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a partir de uma interpretação que considere os objetivos do
sistema educacional brasileiro.
De acordo com a LDB, a internacionalização pode ser entendida como uma ferramenta
necessária à consecução das finalidades estabelecidas para a educação superior (art. 43, III, IV, V
e VI da LDB). Nesse contexto, ela se destacaria como um meio para “incentivar o trabalho de
pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a
criação e difusão da cultura”, em benefício do entendimento do homem e do meio em que vive;
“promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação”; bem como “suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural
e profissional” e “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais”.
A partir das diretrizes da educação, da ciência e tecnologia e das relações internacionais
brasileiras, é possível visualizar as políticas de internacionalização acadêmica no Brasil como um
mecanismo essencial, não somente para a formação acadêmica (discente e docente), como
também para a solução de problemas brasileiros e comuns da humanidade (TELES, 2005), bem
como para a divulgação e promoção do conhecimento guiado por um ideal de solidariedade.
Portanto, esse estudo busca analisar as ações para o desenvolvimento da
internacionalização no âmbito do Instituto Federal do Piauí, levando‐se em conta a elaboração do
projeto Rompendo Fronteiras e a participação de docentes e discentes em programas de
mobilidade acadêmica internacionais, como o Programa Ciência sem Fronteiras.
MATERIAIS E MÉTODOS
Como o presente estudo pretende explorar e compreender o processo de
internacionalização do Instituto Federal do Piauí (IFPI), a pesquisa qualitativa do tipo
exploratória, utilizando como estratégia o estudo de caso foi considerada a mais adequada.
A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas
a torná‐lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos
que estimulem sua compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e
estudos de caso.
O estudo de caso é utilizado quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou
poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002, p.
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54). O estudo de caso tem se tornado a modalidade preferida daqueles que procuram saber
como e porque certos fenômenos acontecem; dos que se dedicam a analisar eventos sobre os
quais a possibilidade de controle é reduzida ou quando os fenômenos analisados são atuais e só
fazem sentido dentro de um contexto específico (NEVES, 1996, p. 19).
O presente trabalho foi dividido em duas fases: uma fase teórica constituída por pesquisa
bibliográfica, e uma fase empírica constituída pela aplicação de questionários e análise de dados
secundários (fase documental).
Para realização deste estudo, os questionários foram aplicados aos 08 (oito) primeiros
alunos do IFPI que participaram do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) no período de 2012‐
2013. As entrevistas aconteceram no período compreendido entre os meses de agosto e outubro
de 2013, quando os alunos selecionados pelo Programa CsF retornaram para o Brasil.
Dos alunos que participaram dessa pesquisa, 02 (dois) cursavam Bacharelado em
Engenharia Mecânica, 01 (um) cursava Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
05 (cinco) cursavam Licenciatura em Matemática.
A revisão teórica focou o processo de internacionalização das IES brasileiras,
especificamente, o IFPI. A análise dos resultados do presente estudo considerou as práticas que
possibilitam a inserção internacional do IFPI como estratégia e reflexo positivo da
interdependência global, de forma a potencializar o cumprimento da principal missão que é
preparar os profissionais para uma sociedade cada vez mais globalizada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma breve retrospectiva histórica demonstra que a origem das Universidades tem forte
influência internacional. Professores provenientes de várias partes do mundo foram recrutados
para iniciar as primeiras atividades de ensino e pesquisa. Desta forma, pode‐se dizer que a
internacionalização é um processo que remete à análise das fundações das antigas Universidades
de Paris e Bolonha no século XIII. Stallivieri (2004, p. 32) lembra que o caráter internacional das
universidades está presente desde a Idade Média com a criação das primeiras escolas europeias;
a formação dessas escolas chamadas universitas, contava com professores e estudantes de
diferentes regiões e países, apresentando, em sua constituição, comunidades internacionais, que
se reuniam em busca de conhecimento.
Portanto, não é de hoje que o tema internacionalização da educação tem sido central em
discussões e debates no Brasil e no mundo. Segundo Oliveira (2007), o foco desta discussão tem
centrado as discussões na constatação de que não há mais fronteiras para a educação, pois os
avanços na área educacional e na área tecnológica promovem mudanças que vêm definindo os
rumos da humanidade ao mesmo tempo em que novas relações e modelos estão se
configurando entre os países e entre as instituições educacionais, que oportunizam intercâmbios
econômicos, sociais, culturais e educacionais.
No contexto das políticas de internacionalização da educação superior fazem parte a
própria tradição universitária de parcerias e vários tipos de cooperação objetivando aumentar a
qualidade acadêmica e a relevância social da educação superior.
Razões também podem ser interpretadas como os motivos da incorporação da dimensão
internacional pelas IES em suas atividades. Miura (2006, p.15) sugere que as razões devem
responder, por exemplo, às perguntas que se seguem: Por que a internacionalização é um
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fenômeno em ascensão? Por que as instituições de ensino superior, os governos nacionais, os
órgãos internacionais e o setor privado estão envolvidos nas atividades de internacionalização
das IES?
Diferentes motivos podem levar as IES a diferentes formas e abordagens de
internacionalização e, consequentemente a diferentes resultados esperados e alcançados.
Além de ser uma resposta à globalização, Miura (2006, p.27) indica outras razões que
podem conduzir as IES ao processo de internacionalização, a saber:
• razões políticas (busca pela paz e entendimento mútuo);
• razões econômicas (preocupação com a competitividade e crescimento
econômico);
• razões sócio‐culturais (expansão de valores morais e nacionais);
• razões acadêmicas (qualificação das pessoas para o mercado de trabalho,
reputação da IES, qualidade do ensino, pesquisa e serviços, exposição cultural
decorrente da mobilidade de estudantes e professores).
Uma pesquisa realizada pela International Association of Universities ‐ IAU ‐ Survey Report
(2006) revela uma diversidade de metas, razões, estratégias, além de um novo cenário
geográfico, práticas e modelos. A Figura 1 ilustra as principais razões para internacionalização
apontadas pelas IES.

Figura 1 – Principais razões para internacionalização apontadas pelas IES
Fonte: IAU Survey Report (2006)

A internacionalização da educação compreende um processo deliberado de introdução de
dimensões internacionais, de caráter intercultural nos aspectos que envolvem atividades de
ensino e pesquisa. Atualmente, a experiência internacional se apresenta como critério de
empregabilidade nos mercados de trabalho, profissional e acadêmico (KNIGHT, 2005, p. 05).
Segundo Morhy (2005 apud TELES, 2005), o mundo em rápida transformação e o avanço
da sociedade do conhecimento demandam recursos humanos de alto nível, aptos ao exercício da
interpretação das condições internacionalizadas que alimentam a própria internacionalização das
universidades.
Em vista da importância desse fenômeno para as instituições de ensino superior
brasileiras, foi criado pelo Governo Federal em 13 de dezembro de 2011, através do Decreto nº
7.642, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) que busca promover a consolidação, expansão e
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internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio
do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa foi fruto de esforço conjunto dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por
meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino
Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
O programa foi criado com o objetivo de oferecer 101 mil bolsas de estudo em quatro
anos para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós‐graduação fizessem
estágio no exterior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos
em relação à tecnologia e inovação. Além disso, o programa buscava atrair pesquisadores do
exterior para se fixarem no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas
áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores
de empresas recebessem treinamento especializado no exterior.
O Programa CsF provocou uma grande movimentação entre alunos e professores das IES
brasileiras, inclusive do IFPI, para que nenhum aluno em potencial perdesse a oportunidade de
participar do processo de internacionalização que o governo federal disponibilizava naquele
momento.
O primeiro grupo de alunos do IFPI a participar do programa contou com 08 alunos de
dois campi, Teresina Central e Piripiri, que foram cursar disciplinas acadêmicas em Portugal – 01
aluno – e na Espanha – 07 alunos.
A participação desse grupo de alunos abriu as portas para o desenvolvimento de projetos
voltados para a internacionalização do IFPI em seus 11 campi espalhados pelo estado, como, por
exemplo: a criação de cursos de extensão para o ensino de línguas estrangeiras como inglês e
espanhol; contatos com universidades estrangeiras por parte dos gestores e professores para o
desenvolvimento de convênios; visitas ao IFPI e a IES estrangeiras para conhecer a infraestrutura
de cada parte envolvida nos convênios; e, a elaboração do Projeto Rompendo Fronteiras, que
tem o objetivo de preparar e acompanhar os alunos do IFPI em programas de mobilidade
acadêmica.
O Projeto Rompendo Fronteiras (RF) consiste em uma série de 03 (três) encontros
preparatórios com os alunos selecionados para os programas de mobilidade acadêmica bem
como de 01 (um) encontro para avaliação da participação dos alunos quando eles retornam ao
Brasil.
Os 08 alunos citados nesse estudo foram também os primeiros a dar suas contribuições
quando da implantação do Projeto RF e a apresentar suas impressões sobre as ações de
internacionalização que envolviam o IFPI.
Os encontros iniciais incluíram as orientações sobre o afastamento desses alunos para o
exterior como, por exemplo, documentação (passaporte, seguro‐saúde, vacinação, emissão de
visto quando necessário, histórico escolar, certificado de proficiência quando necessário),
aspectos linguísticos e culturais, moradia e transporte no exterior, planejamento e
gerenciamento de orçamento para a viagem e integração e validação de currículo.
O acompanhamento foi feito através do envio, por correio eletrônico, de relatórios
semestrais para os alunos e contato através da internet e telefonemas.
Ao retornarem, os 08 alunos foram reunidos novamente para fazerem a avaliação tanto
do Programa Ciência sem Fronteiras quanto do Projeto Rompendo Fronteiras.
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As perguntas do questionário aplicado a eles referiam‐se ao período de preparação para o
intercâmbio e como essa preparação os auxiliou na chegada ao país de estudo e durante o ano
acadêmico.
Os alunos relataram as dificuldades enfrentadas com o idioma. Para 07 deles (87,5%), a
língua espanhola “foi difícil de entender” nos primeiros meses. De acordo com a Chamada
Pública nº 115/2012 – Espanha, os alunos não precisaram apresentar comprovante de
proficiência em língua espanhola. Isso fez com que a seleção fosse baseada apenas no
desempenho acadêmico dos candidatos nas IES brasileiras.
Todos os alunos também informaram no questionário que o ensino nas universidades
estrangeiras apresentava uma carga horária diferenciada com menos aulas presenciais e mais
momentos para estudo individual, participação em projetos de pesquisa e estágio. Essa
característica os ajudou a desenvolver um senso maior de “responsabilidade para com os
trabalhos acadêmicos”.
O questionário também incluiu perguntas sobre o Projeto Rompendo Fronteiras,
questionando como essa preparação os ajudou durante o intercâmbio acadêmico. A resposta de
100% dos alunos foi que os encontros de preparação foram essenciais para ajudá‐los a “diminuir
o nervosismo na chegada ao exterior” e a “saber quem eles deveriam procurar caso surgisse
alguma necessidade”.
Esse projeto foi pensado considerando que os alunos do IFPI selecionados para o
Programa Ciência sem Fronteiras nunca haviam saído do país, alguns nunca haviam viajado de
avião.
Assim, o projeto tem continuado com a preparação e o acompanhamento de bolsistas já
que o IFPI conta, hoje, com 57 alunos que permanecerão no exterior até o final do ano de 2015
(Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Quantidade de alunos do IFPI em IES estrangeiras
Além disso, há 13 (treze) alunos do IFPI que ainda irão viajar pelo Programa Ciência sem
Fronteiras até setembro de 2014, conforme o Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Quantidade de alunos do IFPI que irão viajar até setembro/2014
CONCLUSÃO
Apesar do número reduzido de participantes, o objetivo proposto nesta pesquisa foi
alcançado, na medida em que foi traçado um perfil das ações de internacionalização no Instituto
Federal do Piauí, analisando os dados referentes à participação de discentes no programa Ciência
sem Fronteiras e tendo como ponto de partida a preparação e o acompanhamento dos
estudantes que participam do referido programa através do Projeto Rompendo Fronteiras.
De acordo com a LDB, a internacionalização acadêmica se constitui em estratégia de
qualificação de pessoal, discentes e docentes, bem como um processo de promoção e divulgação
acadêmica. No processo de internacionalização do ensino superior brasileiro é possível identificar
diferentes momentos de importância, econômica e política conquistados pelo conhecimento,
que exerceram influência sobre a forma pela qual tal internacionalização tem sido pensada e
organizada, por distintos países, interesses e atores.
A política de internacionalização do ensino superior não deve ser vista como uma ação
isolada ou um conjunto de atividades, tal como o intercâmbio de estudantes através de um
programa governamental.
A internacionalização deve ser tratada como um processo, ou seja, algo dinâmico, que
ainda não atingiu o seu fim; e que, especialmente a esse respeito, a internacionalização não deve
ter como finalidade apenas o enriquecimento curricular e profissional, mas sempre e
principalmente, a busca do crescimento do indivíduo como cidadão e a busca do entendimento
mútuo entre os povos (razões sócio‐políticas) em complementaridade às razões acadêmicas e
econômicas.
Embora a participação de alunos do IFPI no Programa Ciência sem Fronteiras tenha
despertado a participação da comunidade acadêmica para o incentivo e divulgação desse
programa de mobilidade acadêmica, deve‐se considerar que a política de internacionalização
deve envolver a comunidade acadêmica como um todo, incluindo gestores, discentes e docentes,
para que as ações de internacionalização sejam institucionalizadas, estimulando a integração dos
diversos setores do IFPI.
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RESUMO
Este artigo nasceu de uma inquietação observada na
rotina escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Sergipe. Por que diante do aumento dos
editais de fomento à pesquisa, boa parte dos discentes
(principalmente do curso Técnico subsequente) não se
sentem motivados a ingressar no campo da iniciação
científica? Trata‐se de uma pesquisa exploratória
realizada no IFS Campus Lagarto, localizado a cerca de
75 km da capital do Estado de Sergipe, Aracaju. A
pesquisa foi desenvolvida no período novembro de 2013
a fevereiro de 2014 junto à comunidade discente do 4º

período dos cursos Técnicos integrados e subsequente
em Edificações, Redes (informática) e Eletromecânica. A
palavra ciência ainda está ligada a imagem “vendida” na
televisão e no cinema, com cientistas (homens brancos)
vestidos de branco trabalhando em laboratórios com
vidrarias, ou “descobrindo” algo grandioso, capaz de
mobilizar a opinião pública. Desta forma torna‐se
necessário estabelecer ligações mais próximas entre a
iniciação científica e o mundo do trabalho, considerando
o itinerário formativo de forma mais ampla.

PALAVRAS‐CHAVE: iniciação científica, trabalho, conhecimento

OBSTACLES AND CHALLENGES THE SCIENTIFIC STARTED: THE CASE OF FEDERAL INSTITUTE OF
SERGIPE, CAMPUS LAGARTO
ABSTRACT
This article was born of a caring school routine observed
in the Federal Institute of Education , Science and
Technology of Sergipe. Why did the face of increased
bills to foster research, most of the students (especially
the subsequent Technical course ) are not motivated to
enter the field of scientific research ? This is an
exploratory survey conducted in IFS Campus Lagarto,
located about 75 km from the state capital of Sergipe,
Aracaju . The research was conducted during the period
November 2013 to February 2014 with the student
community of the 4th period and subsequent integrated

in
Buildings,
Networks
(Computer)
and
Electromechanical Technical courses . The word science
is still linked to image "sold " on television and film, with
scientists ( white men ) dressed in white working with
laboratory glassware , or " discovering " something great
, able to mobilize public opinion . Thus it becomes
necessary to establish closer relations between
undergraduate students and working links, considering
the formation process more broadly .

KEY‐WORDS: scientific research , work, knowledge
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OBSTÁCULOS E DESAFIOS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA: O CASO DO INSTITUTO FEDERAL DE
SERGIPE, CAMPUS LAGARTO
INTRODUÇÃO
Este artigo nasceu de uma inquietação observada na rotina escolar do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. Por que diante do aumento dos editais de fomento à
pesquisa, boa parte dos discentes (principalmente do curso Técnico subsequente) não se sentem
motivados a ingressar no campo da iniciação científica?
Sabe‐se que a estrutura organizacional e didática do ensino Técnico profissionalizante
oferecido pela Rede Federal de Ensino tem na habilitação para o trabalho um de seus eixos
principais, o que motiva fortemente o ingresso dos alunos que buscam formação profissional de
qualidade, que possa proporcionar maior leque de oportunidades no mercado de trabalho. Mas
deve‐se salientar que passadas diversas reformulações, a Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008
constitui o documento principal que orienta a Rede Federal de Ensino em seu formato atual.
Assim de acordo com as concepções e diretrizes propostas pelo Ministério da Educação e
pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica pode‐se vislumbrar a expansão da rede,
centrada em uma nova concepção de institucionalidade, na qual o ensino, a pesquisa e a
extensão passaram a ser os novos eixos norteadores. Neste contexto, Rattner (2012, p. 81)
aprofunda questiona:
Quando indagamos que tipo de formação da mão‐de‐obra, que tipo de educação
propor às escolas, desde o primeiro grau até a universidade, tocamos em um
problema que de alguma forma deriva das tendências do sistema produtivo. Mas
esse tipo de inferência ou de raciocínio, por enquanto, está faltando. [...] diria
que, dentro dessa visão, temos que nos perguntar que tipo de formação e de
treinamento propor às próprias empresas, às Instituições educacionais, às
escolas, às universidades, sobretudo aos cursos de nível superior que formam os
dirigentes, os gestores, os tecnocratas. (RATTNER, 2012, p.81).

Quanto mais se pretende simplificar as ações através da tecnologia, mais competências são
requeridas dos sujeitos com a tríplice: conhecimento, habilidade e atitude, uma vez que o
sentido de educação transcende o imediatismo de produzir mercadorias e apresenta a
necessidade de exercitar a visão sistêmica “[...] Em horizontes geográficos e temporais mais
amplos do que o instantâneo.” (RATTNER, 2012, p.81).
Desta forma a busca pelo conhecimento torna‐se cada vez mais valorizada, diante deste
fato a iniciação científica apresenta‐se como um caminho a ser trilhado juntamente com a
profissionalização específica.
Os desdobramentos das transformações tecnológicas, sobretudo as
informacionais, são percebidos através da aceleração e da instantaneidade com
que as novas tecnologias imprimem na percepção do espaço e do tempo,
inscrevendo no tecido social novas formas de deslocamento e apreensão de
informações. Nesse sentido, estamos diante do estabelecimento de uma (re)
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leitura do significado do conhecimento, com mudanças profundas no estatuto
moderno de ciência, que estruturado na verdade‐realidade, conferia autoridade
às instituições de saber. (SILVA, 2001, p.07).

Neste sentido entende‐se o projeto de ensino da Rede Federal de Educação como
audacioso, visto que segundo a Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, pretende‐se oferecer
educação humanística e emancipatória aliada ao preparo para o exercício de profissões técnicas
a cerca de 600 mil estudantes em todo o país, através dos seguintes cursos:
I‐ de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II‐ de educação profissional e técnica de nível médio;
III‐ de educação profissional tecnológica de graduação e pós‐graduação.
Os institutos possuem em seu desenho organizacional a oportunidade de abrir espaço para
diferentes modalidades de ensino entre elas: ensino médio, técnico (integrado e subsequente),
tecnológico, graduação, licenciatura, pós‐graduação, PROEJA (educação de jovens e adultos),
PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), e certificação
profissional.
O foco dos Institutos Federais é a promoção da justiça social, da equidade, do
desenvolvimento sustentável com vistas a inclusão social, bem como a busca de
soluções técnicas e geração de novas tecnologias. Estas instituições devem
responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação
profissional, por difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos
produtivos locais (SILVA, et al, 2009, p.08).

Assim, pode‐se afirmar que a partir da readequação da rede federal de ensino técnico e
tecnológico, o esforços para fomentar a “consolidação da identidade institucional” (SILVA, et al,
2009, p.08) tornou‐se um objetivo central.
O inciso III coloca inequivocamente as atividades de pesquisa no escopo das
atribuições dessas instituições.É importante lembrar que ate final do século XX,
as instituições que originaram os institutos eram entendidas como destinadas
exclusivamente ao ensino na perspectiva da aprendizagem de uma profissão, em
sentido restrito. Ela [a pesquisa] deve ter raízes em problemas concretos da
comunidade e buscar para estes soluções técnicas e tecnológicas. Tais soluções
devem ser divulgadas e disponibilizadas à sociedade. É nesse espírito que se
entende o termo pesquisa aplicada: a capacidade de aplicar seus resultados para
melhoria das condições de vida em uma localidade. Sem negar outras
possibilidades de pesquisa, alei coloca como objetivo precípuo da pesquisa
nessas instituições sua contribuição para o desenvolvimento sustentável local ”
(SILVA, et al, 2009, p.43).
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Trilhas em busca do conhecimento e inserção profissional, caminhos convergentes e não
divergentes
Alguns estudantes se deparam com a da prática científica apenas no curso superior, por
vezes fragmentada e limitada a algumas disciplinas. O número elevado de atividades, a partilha
de tempo destinado ao trabalho e a família muitas vezes desmotivam os discentes quanto à
realização de pesquisas científicas. Outro engano dos discentes é pensar que a pesquisa não
envolve prática, que o campo de estudo não é parte da realidade concreta, e que a teoria só tem
importância nos livros. Ainda é difícil a compreensão sobre a importância dos pressupostos
teóricos como forma de subsidiar a reflexão e possibilitar a geração de novos conhecimentos.
Esse lidar, pois com o conhecimento de forma integrada e verticalizada exige
uma outra postura que supere o modelo hegemônico disciplinar; significa pensar
um profissional da educação capaz de desenvolver um trabalho reflexivo e
criativo e promover transposições didáticas contextualizadas que permitam a
construção da autonomia dos educandos. (BRASIL, CONCEPÇÃO E DIRETRIZES,
MEC, 2008, p. 28).

Ao ser instigado a fazer perguntas e pensar de forma diferente do habitual senso comum, o
discente ingressa em novas perspectivas da qual precisa esforçar‐se para desenvolver
habilidades, competências e atitudes que poderão auxiliá‐lo em sua trajetória acadêmica e
profissional, considerando que a pró‐atividade só é desenvolvida quando o próprio sujeito
entende sua importância e parte em busca de novos conhecimentos.
Nesta fase torna‐se difícil desprender‐se das “certezas enraizadas”, para abrir espaço às
instabilidades das questões, das dúvidas e das hipóteses advindas da prática a ciência. Surgem
então as dúvidas do que de fato seria conhecimento, se o conhecimento produzido insere‐se no
contexto científico.
Andrade e Theóphilo (2009, p. 01) sinalizam quatro tipos de conhecimentos de acordo com
a forma que o homem se apropria da realidade. Os autores citam o conhecimento vulgar, ou o
senso comum do qual as pessoas partilham em seu cotidiano; o conhecimento teológico advindo
da fé humana, transmitido através dos costumes; o conhecimento filosófico, que remete a
capacidade de reflexão e valorização do raciocínio, e o conhecimento científico:
[...] que resulta da investigação metódica e sistemática da realidade. Transcende
os fatos e os fenômenos em si mesmos, analisa‐os para descobrir suas causas e
concluir sobre leis gerais que regem e é delimitado pela necessidade e
comprovação concreta. Ao contrário do conhecimento vulgar, o conhecimento
científico segue aplicações de métodos, faz análises, classificações e
comparações (ANDRADE E THEÓPHILO ,2009, p. 01).

A busca pelo conhecimento científico insere o homem em perspectivas de
desenvolvimento de suas potencialidades, busca de soluções para problemas, e reflexão sobre os
diversos contextos da vida. É importante citar que a ciência pode ter como objeto de estudo a
própria ciência, por meio da Epistemologia, que pode ser conceituada como “[...] o estudo
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metódico e reflexivo da ciência, de sua organização, de sua formação, do seu funcionamento e
produtos intelectuais.” Andrade e Theóphilo (2009, p. 03).
Pesquisa e extensão no Instituto Federal de Sergipe (IFS)
Fomentar a pesquisa e a extensão juntamente com a responsabilidade da gestão didática
nas diversas modalidades de ensino constitui um grande desafio para os institutos federais. Com
a ampliação dos investimentos pode‐se vislumbrar um cenário mais esperançoso considerando
décadas de aportes incipientes. De acordo com o Relatório de Gestão 2013 do IFS o quantitativo
de bolsas para docentes e discentes aumentou consideravelmente:
A implantação e manutenção destes programas nos permitiu oferecer um
número de bolsas, distribuídas da seguinte forma: 60 bolsas PIBIC Jr; 60 bolsas
PIBIC; 24 bolsas PIBIC–AF; 40 bolsas PIBITI; 24 bolsas PPTAE; 06 bolsas PACP; 23
bolsas POCP; 12 bolsas PJTC/CAPES; 05 bolsas PIBIC/CNPq; 19 bolsas
PIBITI/CNPq; 12 PIBITI/FUNTTEL/CNPq; 173 bolsas PIBIC–EM/CNPq; 18 bolsas
(docentes) PIBIC–EM/CNPq; 21 PIBIC/FAPITEC; 03 bolsas NIT/PROPEX/IFS; 05
bolsas Convênio IFS–PETROBRAS–Laboratório; 966 bolsas Convênio Petrobras,
totalizando 1471 bolsas em 2013. (Fonte: Relatório de Gestão 2013, IFS.
Disponível em:< www.ifs.edu.br>. Acesso em: 12 abr. 2014.)

Tais investimentos aumentaram também a participação dos docentes, discentes e técnicos
administrativos em eventos científicos a exemplo do Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e
Inovação da Rede Federal de Educação Tecnológica‐ CONNEPI. Segundo dados da Pró‐Reitoria de
Pesquisa e Extensão, em 2010 o IFS contou com 20 artigos publicados, já em 2013 no CONNEPI
realizado em Salvador foram publicados 102 artigos científicos. Destaca‐se também maior
empenho nas atividades relacionadas à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia SNCT , evento
nacional e anual que ocorre simultaneamente em várias instituições de ensino.
Diante destas informações, a equipe de pesquisa pode avançar no questionamento e
reflexão a cerca dos possíveis obstáculos que ainda distanciam os discentes da caminha pela
iniciação científica, visto que mesmo que as condições não sejam ideais, deve‐se considerar o
aumento de investimentos neste âmbito.
MÉTODOS
Trata‐se de uma pesquisa exploratória realizada no IFS Campus Lagarto, localizado a cerca
de 75 km da capital do Estado de Sergipe, Aracaju. A pesquisa foi desenvolvida no período
novembro de 2013 a fevereiro de 2014 junto à comunidade discente do 4º período dos cursos
Técnicos integrados e subsequente em Edificações, Redes (informática) e Eletromecânica. Optou‐
se pelas turmas do 4º período por estas estarem mais voltadas ao ingresso no mercado de
trabalho considerando o término do curso, destacando ainda a pressão pela produção de
trabalhos de conclusão, seminários, estágios, vestibular dentre outros.
O universo de estudo contou com número de 98 discentes, dos quais 25 formaram o núcleo
amostral. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionário com perguntas abertas
e fechadas, a saber:
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1‐ Na sua opinião o que é a Ciência?
2‐ Já realizou pesquisas científicas? Considera seus trabalhos escolares científicos? Por quê?
3‐ Conhece os editais de apoio à pesquisa oferecidos pelo IFS, FAPITEC, CNPq entre outros?
Já participou de algum destes editais?
4‐ Tem dificuldade em pesquisar e elaborar projetos, trabalhos escolares e relatórios
técnicos?
5‐ Qual sua maior dificuldade: Encontrar fontes confiáveis relacionadas ao tema, falta de
materiais e equipamentos, falta de bons acervos na cidade, falta de orientação ou
orientação precária dos professores, falta de apoio institucional, dificuldade em ler,
compreender e escrever corretamente, outras:
6‐ Costuma utilizar como fonte de pesquisas:
7‐ Costuma frequentar eventos como palestras, seminários e congressos?
8‐ Sobre quais temáticas gostaria de pesquisar?
A partir da coleta destas informações pode‐se realizar o tratamento e análise dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Logo no início da aplicação dos questionários percebeu‐se a indisposição dos discentes em
relação ao tema do estudo. Ao citar a palavra “ciência” muitos se mostraram preocupados, pois
nunca pararam para pensar o que poderia ser um conceito de ciência, e se os trabalhos escolares
poderiam ser considerados como científicos.
Nas turmas dos cursos subsequentes em Edificações e em Eletromecânica (2013/2)
nenhum dos discentes se interessou em responder o questionário. Falta de tempo e não
interesse em relação ao tema foram os principais motivos alegados de forma oral. Desta forma
responderam os questionários somente às turmas dos Cursos Médio Integrados em Edificações,
Redes e Eletromecânica.
Dentre os 25 discentes que responderam o questionário para a maioria a palavra ciência
ainda está ligada a imagem “vendida” na televisão e no cinema, com cientistas (homens brancos)
vestidos de branco trabalhando em laboratórios com vidrarias, ou “descobrindo” algo grandioso,
capaz de mobilizar a opinião pública. As ciências humanas e aplicadas não foram sequer
mencionadas pelos alunos. Para 22,72% dos discentes a prática da iniciação científica envolve
conhecimentos sistematizados, abrangem várias áreas do conhecimento, exige empenho e
infelizmente sofre com “a falta de estrutura suficiente”. Para 12,50% a iniciação científica
relaciona‐se com experimentos e descobertas, ou para elaboração de artigos científicos.
A área de Construção civil foi citada por 18,18% como âmbito de interesse para realização
de estudos. Surgiram ainda: direitos humanos, educação, história, química, impactos ambientais,
sexo entre outras, todas com percentual de 4,55% ou abaixo deste. Já as áreas de mecânica,
tecnologia, esportes e física apresentaram o percentual de 6,25% .
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A maioria citou a falta de estrutura e apoio institucional em relação ao fomento para
iniciação científica, mas quando questionados sobre o conhecimento dos editais de fomento
informaram que não tinham conhecimento dos editais, seja por falta de interesse ou
desinformação. Cabe salientar que todas as informações referentes aos editais são divulgadas no
site da instituição (www.ifs.edu.br).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto percebe‐se que o IFS possui o desafio de transpor os resquícios de
décadas de investimentos incipientes, além da falta de convergência entre a formação
humanística que prepara para autonomia em convergência com ensino profissionalizante, que
atende as demandas do mercado. A iniciação científica constitui uma “semente” neste universo
de números e estatísticas que aceleram a formação e caminha a sombra dos indicadores.
Os dados apresentados confirmam o distanciamento das turmas do curso Técnico
Subsequente em relação à iniciação científica, considerando a permanência de 02 anos na
instituição em detrimento aos 04 anos do Ensino Integrado. Para alguns que já trabalham a falta
de tempo constitui‐se uma das barreiras, juntamente com o desinteresse em leituras
diferenciadas, a dificuldade de escrita formal e articulação de ideias além dos conteúdos
apresentados em sala de aula. Para os discentes que não trabalham a inserção no mercado de
trabalho constitui‐se a principal preocupação. A busca por sucesso profissional e retorno
financeiro em curto prazo também são entraves diante de pesquisas que “parecem não surtir
efeitos” aos olhos do público externo.
Desta forma torna‐se necessário estabelecer ligações mais próximas entre a iniciação
científica e o mundo do trabalho, considerando o itinerário formativo de forma mais ampla.
Evidencia‐se a ampliação do fomento a pesquisa e a extensão no IFS, mas torna‐se necessário um
maior envolvimento dos docentes e técnicos administrativos no tocante a valorização dos editais
da instituição. Sugere‐se a realização de reuniões e palestras que possam apresentar a
importância da participação discente. Estabelecer conexões entre os conteúdos abordados em
sala de aula e realização de pesquisas com metodologias adequadas poderá desmistificar o temor
discente em relação à iniciação científica e o desenvolvimento da ciência de forma geral.
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RESUMO
Neste trabalho é elaborada uma proposta de ensino de
eletricidade para adultos do programa PROEJA do
Ensino médio. A proposta se apoia na pedagogia
freireana, e as discussões priorizam temas relacionados
à vivência dos estudantes, tais como falta de energia
elétrica, tipos de fontes de energia elétrica na região,
impactos ambientais e possibilidade de novas fontes de
energia para suprir suas necessidades. As atividades
didáticas consistem em discutir assuntos relacionados
publicados nos jornais locais, compreender a conta de
energia elétrica e uma visita a uma usina elétrica. A

proposta foi aplicada a estudantes do curso técnico em
Controle Ambiental do Instituto Federal do Acre (IFAC).
Cada atividade foi planejada, realizada com os
estudantes, avaliada e reelaborada com base nas
observações feitas durante a aplicação. Uma avaliação
final, contendo questões de física e meio ambiente,
mostrou a viabilidade desta proposta, não apenas para
programas PROEJA, mas para qualquer programa de
ciências do Ensino médio que tem como perspectiva
desenvolver habilidades críticas no estudante.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, Energia Elétrica, Ensino de Física.

A PROPOSAL FOR TEACHING OF ELECTRICITY FOR THE PROEJA IFAC
ABSTRACT
In this work we elaborate a proposal for
teaching electricity to adults at high school level
(PROEJA program). With the theory of Paulo Freire as a
reference, the discussion priorities were themes related
to the students´ experience, such as blackouts, types of
electrical energy sources in the region, environmental
impacts and possibilities of new sources to supply their
necessities. The didactic activities involve discussing
related issues published in local newspapers,
understanding an electricity bill, and visiting a power

plant. The proposal was applied to students of the
Environment control technical course offered by the
Federal Institute at Acre (IFAC). Each activity was
planned, realized with students, evaluated and re‐
elaborated based on the observations made during the
application. The final exam, containing physics and
environmental questions, proved the viability of this
proposal, not only for PROEJA programs, but for any
High School science program intended to develop
students´ critical skills.

KEY‐WORDS: Physics Education, Electricity, Adult Education, PROEJA.
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Proposta de ensino de eletricidade na modalidade de Educação de Jovens e Adultos ‐
PROEJA
INTRODUÇÃO
A lei 9.795/99, que estabelece a PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental) afirma,
em seu artigo 2º, que “a educação ambiental é um componente essencial e permanente na
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não‐formal”. O artigo 3º, inciso II,
complementa a ideia ao prescrever que cabe às “instituições educativas promover a educação
ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”(Brasil, 1999).
O Curso Técnico em Controle Ambiental, no âmbito do Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA), do Instituto Federal do Acre (IFAC). Essa pesquisa faz parte dos projetos educacionais
diretamente dirigidos às questões ambientais, tendo como seu objetivo principal a formação de
“profissionais capacitados para atuarem no gerenciamento e manejo de resíduos na perspectiva
do desenvolvimento sustentável e controle ambiental”. (IFAC, 2011).
Nesse trabalho o significado de desenvolvimento sustentável é aquele formulado na
Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 (ECO‐92), que resultou
da conciliação do desenvolvimento econômico e social com a conservação e melhoria dos
ecossistemas e da biodiversidade, sendo a essência da sustentabilidade uma prática na qual o
uso de recursos naturais deve suprir as necessidades da geração presente sem comprometer a
possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Nessa
perspectiva, os problemas do crescimento econômico e da degradação ambiental não são
diferentes e nem concorrentes, “ mas simplesmente causa e efeito de uma mesma e inseparável
equação” (Lima, 2009, p.13).
Em face aos desafios da contemporaneidade, a problemática ambiental na construção de
sociedades sustentáveis é bastante complexa envolvendo diversos aspectos, do econômico ao
biológico, do geográfico ao político, do jurídico ao técnico‐científico, incluindo a educação como
um dos privilegiados. As atividades no âmbito educativo devem potencializar a função da
educação para as transformações de natureza cultural em direção à instauração de uma ética
ecológica e social, que exigem “mudanças nos desejos e formas de olhar a realidade, nas utopias
e nas necessidades materiais e simbólicas, nos padrões de produção e consumo, lazer e
religiosidade” (Brasil, 2005, p.20).
Na mesma direção, Ab’Saber afirma que a Educação Ambiental (EA) é um “processo que
envolve um esforço permanente de reflexão sobre o destino do homem, de todos os homens,
face a harmonia das condições naturais e o futuro do planeta “vivente”, por excelência.”
Continuando sua reflexão, o autor complementa que esse processo de educação deve envolver
uma nova filosofia de vida e “um novo ideário comportamental, tanto em âmbito individual,
quanto na escala coletiva”. E, ainda, sobre a EA, ele complementa que:
É impossível consolidar um corolário de EA exclusivamente em atendendo
à escala planetária ou à escala nacional. Pelo contrário, ele envolve todas
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as escalas. Começa em casa. Atinge a rua e a praça. Engloba o bairro.
Abrange a cidade ou a Metrópole. Ultrapassa as periferias. (...) Atinge as
peculiaridades e diversidades regionais. Para só, depois, integrar, em
mosaico, os espaços nacionais. E, assim, colaborar com os diferentes
níveis de sanidade exigidos pela escala planetária, um fragmento de astro
que asilou a vida e deu origem aos atributos básicos do ser que pensou o
Universo (Ab’Saber, 2012,p.1 )
É nessa perspectiva que foi desenvolvida a nossa proposta de ensino, uma construção de
um pedaço desse mosaico maior planetário. Trata‐se do estudo do espaço em que vivem os
jovens e adultos do segmento PROEJA (Brasil, 2007), da região de Cruzeiro do Sul, cidade do
interior do Estado do Acre, próximo à divisa com o Peru.
Em seu projeto pedagógico, o PROEJA do IFAC considera os alunos desse segmento
bastante especiais e tem em sua proposição o acolhimento daqueles que não tiveram
escolarização na idade própria, respeitando suas singularidades, diferenças e reconhecendo toda
a diversidades saberes trazidos oportunizando um processo que gere a “promoção do “ser”
enquanto sujeito histórico, desafiando‐o a buscar respostas para desafios propostos, construindo
nesse processo o conhecimento problematizado a partir de questões ligadas ao seu cotidiano”
(IFAC, 2011, p.12).
As três funções definidas para a Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer CNE/CEB no.
11/2000 (Brasil, 2000), também norteiam a proposição desse curso: a função reparadora que
deve garantir ao aluno da EJA o direito a uma escola de qualidade, pela aquisição de
competências para o exercício da cidadania e a inserção no mundo do trabalho; a função
equalizadora, que por meio de situações pedagógicas que atendam as necessidades de
aprendizagens específicas de seus alunos, garantam um patamar igualitário de formação e
restabeleçam a igualdade de direitos e de oportunidades diante do direito à educação; e, a
terceira função qualificadora ou permanente que garante uma formação permanente,
diversificada e universal envolvendo todos os aspectos da ação educativa, voltada para a
solidariedade, a igualdade e a diversidade.
A Educação de Jovens e Adultos do IFAC possui grande contribuição do pensamento
pedagógico de Paulo Freire, sendo entendida como conscientização, o desenvolvimento da
capacidade crítica sobre a realidade e a elaboração de uma identidade própria e aquisição de
conhecimentos necessários a uma intervenção transformadora (Freire, 2002). Para tanto, as
práticas educativas propostas valorizam e relacionam os conteúdos escolares às experiências
vivenciadas pelos educandos na família e na comunidade, com o objetivo de fortalecer a
identidade cultural do grupo e, assim, propiciar condições para o exercício pleno da cidadania
dentro de suas diversas realidades, sem deixar de considerar a complexidade das relações sociais,
econômicas, políticas e culturais que interferem na vida da sociedade (IFAC, 2011).
A partir desse contexto, a nossa proposta de ensino de Física tem como objetivo geral
uma integração da educação profissional à educação básica, em uma perspectiva de educação
ambiental sustentável e critica. Isto nos impõe a construção de respostas práticas para diversos
desafios, tais como, o da formação do profissional, da organização curricular, da utilização de
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metodologias e mecanismos de assistência que favoreçam a permanência e a aprendizagem do
estudante, da falta de infraestrutura para oferta dos cursos dentre outros.
DESENVOVIMENTO DA PESQUISA
O primeiro desafio no desenvolvimento do trabalho foi à escolha do conteúdo a ser
abordado na disciplina Física. Levando em conta o leque de conteúdos da física que poderia ser
desenvolvido, optou‐se pelo tema energia elétrica. Entre as razões dessa escolha, a primeira foi o
fato da cidade de Cruzeiro do Sul estar em situação de apagão quase que semanalmente,
provocando transtornos e prejuízos à cidade e à população – a falta de energia elétrica faz parte
do mundo vivencial dos jovens e adultos dessa região de forma bastante significativa. “Energia
elétrica” foi escolhida como o “tema gerador”, na concepção da proposta pedagógica freireana.
(Freire, 2005).
A segunda razão está no fato de esse conteúdo ser parte das matrizes do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) e a função equalizadora da EJA lhe assegurar um patamar igualitário
de formação. E, a terceira, foi do tema energia elétrica possibilitar um estudo ambiental crítico
(Lorenzetti e Delizoicov, 2006; Lima, 2009; Caramello, 2012) sobre a produção e uso de energia
em nível local e regional, atendendo a função reparadora da EJA que garante a aquisição de
competências para o exercício da cidadania e a inserção ao mundo do trabalho.
Além disso, após uma pesquisa entre os professores e os alunos, em forma de um debate
sobre o curso, para identificar qual tema seria mais pertinente a ser abordado e “Impactos
Ambientais” foi o escolhido por conter conteúdos da Física e assuntos específicos para esses
profissionais. Em função desse resultado e das considerações teóricas, a proposta de ensino de
eletricidade foi direcionada para a parte de geração e produção de energia elétrica, bem como os
impactos ambientais causados pela criação de Usinas Elétricas.
O CURSO DE ENERGIA ELÉTRICA
O ingresso ao curso da EJA, com um total de 40 vagas por semestre, dá‐se por meio de
processo seletivo de sorteio. Quando este projeto começou e até a sua aplicação, ano de 2012, as
aulas eram regulares de segundas a sextas‐feiras e das 19:00 às 22:30 horas, e os conteúdos das
disciplinas poderiam ser escolhidos como os professores achassem conveniente.
A proposta didática desse trabalho foi aplicada em duas turmas: Turma 01/2011
composta de 20 alunos com idades variando de 20 a 57 anos e Turma 01/2012 composta de 27
alunos com idades variando de 21 a 42 anos. Quase que em sua totalidade os alunos das duas
turmas trabalhavam em tempo integral durante o dia e alguns se ausentavam das aulas por
também trabalharem alguns dias à noite.
O curso foi organizado em 10 atividades, cada uma planejada para uma aula. Entretanto,
nem sempre uma atividade se esgotou em uma única aula. Ao desenvolver esta pesquisa teve‐se
clareza de que quando se trabalha com jovens e adultos, o tempo de cada aluno é particular, ou
seja, a heterogeneidade das turmas faz com que um mesmo tema tenha diferentes tempos em
cada grupo de alunos. Cada aula foi um desafio, necessitando principalmente de mudanças de
linguagem na comunicação e na ampliação do tempo reservado para a execução das atividades.
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Pode‐se afirmar que todas as atividades propostas inicialmente foram reformuladas no
andamento do processo de aplicação.

Atividade 1: Falta energia elétrica em sua casa?
Esta primeira atividade teve como objetivo, através de uma simples conversa inicial, a
compreensão dos alunos sobre a presença da energia elétrica em seu cotidiano: a sua
importância através da identificação das coisas que param de funcionar com a falta de energia
elétrica.
Abrindo essa discussão pudemos trazer para a sala de aula fatos do cotidiano, da
realidade dos alunos, tais como a falta de energia elétrica (apagões) e os prejuízos que essa falta
de energia acarreta.
Após vários exemplos dados pelos alunos, foi proposta a leitura de dois recortes de jornal
da cidade: “População de Cruzeiro do Sul sofre com apagões” e “Zona Rural de Cruzeiro do Sul
vive transtornos com falta de energia elétrica”. Uma compreensão importante dessa atividade foi
à compreensão de que as redes de energia estão interligadas e que a fonte de produção de
energia está longe do local de consumo.
A proposição de leitura de recortes de jornais também teve o objetivo de desenvolver
competências, em códigos e linguagem previstos nos PCN da Educação Média. (Brasil, 2002). A
utilização de veículos de comunicação da própria cidade facilitou a compreensão do que se
pretende abordar em sala de aula, como: energia, fontes de energia, usinas elétricas, impactos
ambientais causados pela construção e funcionamento dessas usinas elétricas, entre outros, que
serão abordados nas próximas atividades.
Atividade 2: Tipos de Usinas Elétricas.
Para compreender a falta de energia elétrica, a continuidade do curso foi entender como
é produzida essa energia elétrica da região. Essa segunda atividade foi à apresentação dos vários
tipos de usinas elétricas, e uma breve e superficial explicação de seus funcionamentos, já que
vários detalhamentos de seus funcionamentos serão retomados na Atividade 9.
Iniciamos esta atividade com um questionamento das possíveis fontes de energia elétrica
da cidade e da região, conforme a visão do aluno. Pudemos identificar que as principais formas
de geração de energia estão presentes no discurso dos alunos: hidrelétrica, termelétrica, eólica,
nuclear, solar, exceto maré‐motriz.
Foi feita a distinção entre realidade e imaginário dos alunos com relação às possíveis
fontes de energia existentes na região utilizando um esquema de cada tipo de usina e discutindo
suas possibilidades de construção. A utilização de representação de usinas por esquemas
procurou também desenvolver nos alunos competências em linguagem icônica. Outro objetivo
dessa atividade foi reconhecer o que todas as usinas têm em comum: girar as turbinas do
gerador, mudando apenas a forma de fazê‐lo.
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Atividade 3: De onde vem a energia elétrica de sua cidade?
Dando continuidade, foram feitas perguntas como: onde é produzida a energia que
abastece sua cidade? Como a energia produzida na usina chega às suas casas? O objetivo dessa
atividade foi mostrar de onde vem a energia elétrica que abastece a cidade e o Estado do Acre
como um todo.
Construindo e utilizando um “Mapa Energético”, que contém a localização e a potência
gerada de todas as usinas do Estado foi possível apresentar uma visão ampla da realidade elétrica
do Acre. Por esse mapa também foi identificado que parte da energia vem de Rondônia e que, no
Estado do Acre, só existem usinas termelétricas a diesel. O Mapa Energético foi muito bem aceito
pelos alunos, ocorrendo interesse enorme pela produção de energia vinda da Hidrelétrica de
Samuel, em Rondônia, sobre a construção de uma linha de transmissão interligando Rio Branco à
Cruzeiro do Sul e sobre o porquê de não se construir hidrelétricas no Estado do Acre.
Atividade 4 : Como funciona a Usina Elétrica de sua região?
Esta atividade foi dividida em duas partes. Na primeira solicitou‐se que o aluno
desenhasse um esquema representativo da usina termelétrica de sua cidade. Na confrontação
desse esquema do aluno com aquele apresentado na atividade 2, a compreensão dos principais
elementos constituintes da usina foi sendo estabelecida.
Na segunda parte, o encaminhamento tem uma abordagem mais conceitual da Física
sobre o funcionamento dessa usina, onde ocorre a explicação de cada parte do ciclo de
transformação de energia. Os principais conceitos da física térmica como calor, energia térmica,
pressão, temperatura, mudança de fase etc. são desenvolvidos nessa atividade. Aqui também se
procurou desenvolver competências de leituras de esquemas representativos (Brasil, 2002) e a
função equalizadora da EJA.
Atividade 5: Quais os impactos ambientais de uma Usina Termelétrica?
Após o estudo detalhado de uma usina termelétrica na atividade anterior, agora o
objetivo foi mostrar aos alunos os impactos ambientais que essa usina gera, como o efeito estufa
e a chuva ácida. Foram utilizados artigos de jornal e de revista e um documentário para explicar
que embora seja necessária a existência de usinas elétricas, todas acarretam algum tipo de
impacto no meio ambiente. A discussão foi direcionada para o lado dos danos que os dois
impactos podem causar na agricultura e na vegetação, problemática ambiental da região. Com a
presença da professora de Biologia na discussão desse tema, o desenvolvimento da aula tornou‐
se mais dinâmico, mais amplo e os alunos bem mais participativos.
Atividade 6: Como entender sua conta de luz?
O objetivo dessa atividade é que os alunos entendam o consumo de energia de sua
residência, através das potências energéticas dos aparelhos eletrodomésticos. Essa compreensão
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abre possibilidades para escolhas mais adequadas dos usos e aquisição de eletrodomésticos.
Utilizando a “conta de luz” de sua casa foi possível desenvolver conceitos da Física como
potência, voltagem, amperagem, entre outros. Estes conhecimentos possibilitaram o
entendimento de equipamentos elétricos que consomem mais ou menos energia.

Atividade 7 : Visita técnica a uma Usina Termelétrica.
Esta atividade foi dividida em duas partes. Na primeira foi programada uma visita técnica
à usina da cidade, a Usina Termelétrica a Diesel da Guascor LTDA. Esta visita, onde os alunos
iriam ver na prática o conteúdo abordado em sala de aula.
Para a segunda parte, uma discussão sobre os temas abordados na visita a fim de saber,
por exemplo, se a Termelétrica visitada supre as necessidades energéticas da cidade. Caso a
usina não seja suficiente, que tipos de usinas seriam adequados para a região? Essa discussão
leva à necessidade de se conhecer melhor outras formas de geração de energia e seus impactos.
Atividade 8 : Existe a necessidade de novas Usinas Elétricas?
Na Atividade 3, a ausência de usinas hidrelétricas na região do Acre já havia sido
problematizada. Na Atividade 8, retoma‐se essa discussão e feita uma explicação do
funcionamento físico de uma usina hidrelétrica utilizando um vídeo e uma animação em flash.
Nessa explicação estão envolvidos conteúdos de física como energia cinética, energia potencial
gravitacional e conservação da energia mecânica. E, para terminar, os impactos ambientais e
sociais de uma usina hidrelétrica são analisados.
Atividade 9: Como a energia elétrica é gerada nas usinas?
Para o fechamento do curso voltamos à Atividade 2, onde foi exposto de forma bastante
superficial os vários tipos de usinas elétricas. Todas elas foram retomadas com o objetivo de
compreender melhor as partes que as compõem e verificar novamente que, na produção de
energia elétrica, sempre tem um gerador e a forma de girar as pás do gerador dá nome às
diferentes usinas. Na termelétrica, é o vapor que faz a turbina girar; na eólica, é o vento; na
hidrelétrica, a água etc. O estudo dos impactos ambientais e sociais de cada um dos tipos de
usina dá fechamento a este curso, mostrando que não existe usina de impacto nulo.
Atividade 10 – Avaliação
A avaliação do curso abordou temas que mais prenderam a atenção dos alunos: a usina
hidrelétrica e seus impactos e a atividade envolvendo o consumo de energia residencial. Dos 45
alunos que participaram da avaliação, cerca de 70% explicaram corretamente a geração de
energia em uma usina hidrelétrica e, aproximadamente, 80% identificaram corretamente os seus
impactos ambientais. E, próximo de 90% dos alunos, foram capazes de calcular o gasto
energético de sua residência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos que este trabalho é uma proposta de ensino de energia elétrica visando à
formação para a cidadania, na qual foram abordados questões de energia vivenciadas pelos
alunos no seu dia a dia. Demos ênfase a uma metodologia de ensino voltada à resolução de
situação‐problema real, através de atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos dentro e
fora da sala de aula. Procuramos em todas as atividades trabalhar com o ensino contextualizado,
seja partindo de situações reais, como a falta de energia elétrica na cidade, ou de situações que
envolvem consumo e custo de energia, situações diretamente relacionadas com o cotidiano do
aluno.
Esta metodologia pode ser aplicada em outras áreas da Física ou em outras disciplinas.
Este curso foi proposto para turmas de PROEJA, mas pode ser adaptado ao ensino médio regular.
Na escola em que este curso foi ministrado, professores de outras áreas manifestaram interesse
em trabalhar com uma metodologia semelhante à adotada neste curso. Desta forma,
percebemos também uma mudança de postura por parte do grupo de professores. A
participação da professora de Biologia foi um primeiro passo na direção de uma prática
interdisciplinar, princípio básico de uma educação ambiental que objetiva transformação na
realidade.
Consideramos este curso na direção de uma investigação crítica em educação ambiental,
na medida em que as atividades foram elaboradas com o propósito de levar o aluno a
compreender a sua realidade, neste caso a realidade energética. Com os conhecimentos
adquiridos nessa ação educativa agir no sentido de contribuir para a transformação dessa
realidade. As dimensões econômicas, sociais e culturais explicitamente presentes nas discussões
sobre impactos ambientais também são características de uma educação ambiental crítica.
Para finalizar é apresentado um excerto do professor que aplicou este curso: Acredito que
durante o curso oferecido aos alunos da EJA, em muitos momentos me senti como aluno e colega
deles. Estes alunos trazem consigo uma experiência de vida que torna o ambiente escolar um
lugar muito agradável e enriquecedor. Com eles aprendi muito e muito tenho ainda a aprender.
Esta magia que envolve uma turma de EJA faz com que nós educadores ainda acreditemos que a
escola pode ser um local de formação da cidadania. No último dia do módulo, fizemos uma
reflexão sobre o curso de Energia Elétrica e todos disseram que o curso mudou a postura e a
forma de encarar certas situações do seu dia a dia. Este é o viés que procuramos enquanto
formadores para poder saber se estamos no caminho certo.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo verificar o
processo de ensino de Sistemática Filogenética por
professores em turmas do 2° ano do ensino médio
pertencentes a rede Pública Estadual da Cidade de
Caxias (MA). O levantamento das informações ocorreu
através de questionário contendo perguntas
dissertativas, os mesmos foram direcionados a
professores formados em licenciatura em Ciências

Biológicas que atuam em turmas do 2° ano do Ensino
Médio de escolas da rede pública estadual. A analise das
respostas concedidas pelos docentes indicam que a
filogenética tem sido desenvolvida de forma simplista e
descontextualizada levando a uma visão equivocada da
natureza da ciência.

PALAVRAS‐CHAVE: professor, sistemática filogenética, ensino médio.

THE TEACHING OF PHYLOGENETIC SYSTEMATICS FOR TEACHERS THE STATE PUBLIC NETWORK
OF THE CITY OF CAXIAS (MA)
ABSTRACT
This study aimed to verify the learning process
of Phylogenetic Systematics,by teachers in classes in 2nd
year high school belonging to the State Public network
of the City of Caxias (MA).. The gathering of information
took place through a questionnaire containing open‐
ended questions, they were directed to trained teachers
degree in Biological Sciencesacting classes in the 2nd

year of high school in the state public schools. The
analysis of the responses given by the teachers indicate
that phylogenetic has been developed simplistically
decontextualized and leading to a mistaken view of the
nature of science.

KEY‐WORDS: teaches, phylogenetic systematics, high school.
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O ENSINO DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA POR PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DA
CIDADE DE CAXIAS (MA)

INTRODUÇÃO
Com o uso da tecnologia e da mídia, cotidianamente são lançadas um grande número de
informações as nossas mentes. Conteúdos que envolvem uma diversidade de assuntos, nos quais
nós seres humanos selecionamos e optamos por ou não em prática.
São teores que podem ou não apresentar aspectos educativos e que recebemos em todos
os lugares, mas que são lançados e recebidos principalmente dentro do ambiente escolar. Na
escola o discente vê, ouve e tem que assimilar assuntos de várias disciplinas, cada uma com uma
importância específica que por vez apresentam cunho científico ou investigativo ou até mesmo
os dois e que ao mesmo podem ter ou não alguma aplicabilidade no seu cotidiano.
Dessas disciplinas voltamos o nosso olhar a uma que permite estudar a formação,
estrutura, organização e evolução dos seres vivos: a Biologia. Como pode se observar a Biologia
proporciona um imenso campo de estudo no qual é interessante que todos se habituem a
questionar e a considerar hipóteses possíveis para explicar fenômenos cotidianos ou ate mesmo
a entender um determinado problema [...] (CHEIXAS‐DIAS, 2009).
Mas qual a parte da Biologia que estuda e permite compreender a diversidade e
organização biológica? É justamente um dos assuntos que muitas vezes passa “despercebido” ou
até mesmo é “esquecido” pelos professores de Biologia que ministram aulas a alunos do ensino
médio: a Sistemática Filogenética.
O grande evolucionista por todos nós conhecido, Charles Darwin, em 1859 foi o
responsável pelo reconhecimento de que as espécies compartilham relações de parentesco, ou
seja, as espécies descendem umas das outras através do processo de especiação, no qual
algumas situações geram a formação de novas espécies. Darwin, ao afirmar que as espécies
compartilham relações de parentesco, ressaltou que a evolução possuía, portanto um
padrão filogenético significando que as espécies possuíam um grau de similaridade entre si.
Assim, os métodos existentes atualmente para classificar os organismos estão baseados
em suas similaridades, no entanto, algumas características são mais significativas do que outras,
e para avaliar esta importância relativa entre as características, um entomólogo alemão
chamado Willi Hennig em 1950 teve a ideia extraordinária de desenvolver um método para
estabelecer as relações evolutivas entre as espécies, no qual um grupo de organismos estão
relacionados por um ancestral comum, o que explica as similaridades entre os organismos
daquele táxon.
Este método é chamado de Sistemática Filogenética, que é uma metodologia de
classificação dos organismos que busca refletir a história evolutiva dos grupos e reuni‐los com
base no grau de parentesco filogenético. (AMORIM, 2002).

A Sistemática filogenética tem como objetivo proporcionar aos estudantes visualizarem as
relações entre os organismos e identificarem as características que unem seres vivos em
determinado grupo [...] (GUIMARÃES, 2004).
Mas nem sempre o ensino promovido no ambiente escolar tem permitido que o corpo
discente se aproprie dos conhecimentos científicos de modo a compreendê‐los, questioná‐los e
utilizá‐los como instrumento do pensamento que extrapolam situações de ensino e
aprendizagem eminentemente escolares (PEDRANCINI, NUNES, GALUCH 2007).
Para possa haver um aprendizado significativo e ao mesmo tempo produtivo de
assuntos que estão relacionados ás áreas das Ciências Biológicas entram em cena os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino médio que propõe que:
“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 os 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 a própria natureza, construções
mentais que procuram sempre manter a realidade observada como critério de
legitimação (BRASIL, 2002)”.

Portanto, percebemos que o ensino da Biologia deve refletir um universo em
transformação constante (LOPES; FERREIRA; STEVAUX, 2007), e a compreensão de que há uma
ampla rede de relações entre a produção científica e o contexto social, econômico e político
(BRASIL, 2002).
O presente trabalho buscou verificar como é desenvolvido o processo de ensino do
conteúdo de sistemática filogenética por professores de biologia da rede pública Estadual da
cidade de Caxias (MA).

METODOLOGIA
A presente pesquisa tem abordagem qualitativa com viés exploratório na qual se buscou
caracterizar o ensino de Sistemática Filogenética desenvolvido por professores de biologia que
atuam em turmas de 2 º ano da rede Estadual da cidade de Caxias (MA).
A coleta de dados se deu por meio de um questionário com sete questões dissertativas,
anexo 1, no qual se buscou primeiramente informações sobre a metodologia empregada pelo
professor para o ensino do conteúdo de sistemática filogenética e posteriormente verificar qual a
importância atribuída pelo professor ao ensino da filogenética.
A pesquisa ocorreu no mês de novembro de 2013 com cinco professores de escolas
distintas. Para sigilo das identidades dos docentes participantes, optou‐se pela não identificação
dos mesmos assim como das escolas em que atuam, assim fazendo a identificação dos cinco

docentes participantes da pesquisa através de letras de A até E, sendo os mesmo identificados de
acordo com a ordem de aplicação dos questionários.
Para a análise dos dados obtidos levou‐se em consideração principalmente os
pressupostos contidos no livro, Ensino de ciências: fundamentos e métodos de Delizoicov,
Angotti e Pernambuco.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando perguntados a respeito do processo de ensino da sistemática filogenética em
sala de aula, os professores disseram que seguem o que está contido no livro, assim não
buscando outras fontes de pesquisa para mediar o conteúdo, o que é representado pelo discurso
do professor B a seguir: “Explano de acordo com a forma que o livro me proporciona, de acordo
com sua estrutura”.
Ainda é bastante consensual que o livro didático (LD), na maioria das salas de aula,
continue prevalecendo como principal instrumento de trabalho do professor (DELIZOICOV;
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).
No entanto utilizá‐lo exclusivamente como ferramenta de ensino pode trazer
complicações para o entendimento de deste assunto, pois muitas vezes o conteúdo vem
extremamente resumido ou não apresenta explicações necessárias para que o professor
desenvolva seu trabalho e assim possa resultar no completo entendimento do aluno.
Além disso, outros fatores colocados pelos professores para dificuldade no ensino de
sistemática filogenética é o mesmo ser considerado complexo, como explicitado pela fala do
professor D: “Procuro seguir o conteúdo do livro, pois não dar pra explicar tudo, porque o
assunto é complexo”, o que não deve impedir o professor de trabalhar esse conteúdo, haja vista,
que:
Em nossa era planetária confrontamo‐nos cada vez mais e de maneira cada vez mais
inelutável com o desafio da complexidade, ou seja, a educação deve promover a
“inteligência geral” apta a referir‐se ao complexo, ao contexto, de modo
multidimensional e dentro da concepção global (MORIN, 2011).

Outra dificuldade apresentada pelos professores para o ensino de sistemática
filogenética é a limitação da carga horária para trabalhar a ementa do 2° Ano do Ensino Médio. O
professor E relata: “Basicamente sigo o conteúdo que esta no livro, pois o tempo, ou seja, a carga
horária, não permite se aprofundar mais”. O tempo reduzido para o planejamento e execução de
atividades acadêmicas em sala de aula, também é encontrada no ensino de zoologia (SANTOS;
TÉRAN, 2009).
Esses fatores explicam o porquê da estratégia para o ensino ficar restrito aos exercícios
repetitivos e aos chamados trabalhos em grupo que na maior parte das vezes são pesquisas em
sítios da internet que não passam da mera reprodução do que já esta disponível, evidenciado
pela fala do professor A: “Muitos exercícios, porque para se aprender algo desse assunto é
necessária muita prática”.

Percebe‐se que na visão desses professores, a aprendizagem se resume a assimilação
mecânica dos conteúdos, onde prática é a simples reprodução do que estar nos livros ou nos
sítios da internet, ou seja, parte‐se do pressuposto de que a apropriação de conhecimentos
ocorre pela mera transmissão mecânica de informações (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO,
2011).
A abordagem fragmentada e descontextualizada do conteúdo de sistemática
filogenética pode resultar em desinteresse e baixo desempenho por parte dos alunos, pois o
resultado da fragmentação do conhecimento a ser ensinado é a perda de sentido, que se
manifesta nos alunos como repúdio a determinadas disciplinas, demonstrando que eles não
conseguem perceber as semelhanças e relações entre as diferentes áreas do conhecimento
(GERHARD; ROCHA FILHO, 2012). Essas observações corroboram com a fala do professor A: “Por
ser um assunto muito difícil, não dão muita importância”.
Essa percepção do aluno deve ser decorrente do distanciamento em que ele vê a ciência
na sua vida, e a incapacidade do professor em contextualizar o conteúdo, até mesmo porque
muitos professores têm por consenso a aplicabilidade de alguns conteúdos (GERHARD; ROCHA
FILHO, 2012), se o próprio professor não percebe a aplicabilidade do que ensina, como que o
aluno vai associar aquilo que ele aprende na escola com as questões da sociedade, bem como dá
importância a esses conteúdos?
A maior parte dos professores não vê importância em ministrar e muito menos
aprofundar a sistemática filogenética durante o Ensino Médio, pois em suas concepções não há
aplicabilidade no dia a dia dos alunos. Essa postura pode ser percebida, pela declaração do
professor A que relata: “O estudo do ensino de Sistemática Filogenética não apresenta tanta
importância, pois o aluno é que vai ver se é necessário que isso aconteça. Logo não é necessário
saber todo o conteúdo, o básico já é de bom proveito”.
Evidencia‐se pelo exposto que a prática do professor é antagônica as orientações dos
PCN quanto à abordagem da filogenética nas escolas, uma vez que ela abrange todos os aspectos
do ensino de biologia por meio da teoria evolutiva e os apresenta conectados a história do
desenvolvimento cientifica, à filosofia e a prática da ciência (SANTOS; CALOR, 2007).
Percebe‐se que o próprio professor não desenvolveu a competência necessária para
relacionar a sistemática filogenética com o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como,
sua influencia na sociedade e no ambiente, caracterizando seu fazer docente como uma
transmissão descontextualizada, socialmente neutra que esquece dimensões essenciais da
atividade científica e, como o seu impacto no meio natural e social, ou os interesses e influencias
da sociedade no seu desenvolvimento (HODSON, 1994 apud CACHAPUZ et al, 2011).
Assim verifica‐se que se faz premente por parte do professor um esforço para:
Compreender a estrutura conceitual da sistemática filogenética e as suas implicações, o
que, na maioria das vezes, extrapola o tratamento superficial sobre o assunto dado pela
maioria dos livros‐texto disponíveis. Leitura e atualização constantes, incluindo consultas
a obras originais, revisões, compêndios e sites confiáveis sobre tópicos estudados são de
grande importância para evitar caricaturas e simplificações demasiadas do método
(SANTOS; CALOR, 2007)

Portanto, o professor deve entender o seu papel como mediador dos conhecimentos
científicos, fomentar e entusiasmar os jovens para o estudo da ciência, reinventando outra
relação com o conhecimento, explorando e aprofundando a interdisciplinaridade de forma a
estabelecer pontes entre diferentes áreas do conhecimento (CACHAPUZ; CARVALHO; GIL‐PÉREZ,
2012).
Ao mesmo tempo em que se desenvolve o ensino, o professor deve se afastar da
maneira simplista e ingênua de desenvolver as suas atividades pedagógicas, na qual
caracterizamos a ciência como um produto acabado e inquestionável que favorece a indesejável
ciência morta (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011).
Nesse contexto é que se mostra ser importante o estudo da biodiversidade por uma
abordagem filogenética, pois:
As filogenias não representam cenários conclusivos sobre a história evolutiva dos
organismos e sim hipóteses transitórias sobre relações de parentesco, baseadas em
conjuntos particulares de dados. Ao apresentar o conhecimento científico como
dinâmico e não hermético essa abordagem traz a discussão sobre a filosofia das ciências
para sala de aula, especialmente sobre conceitos relacionados à natureza transitória das
teorias e a importância do espirito crítico em relação a métodos e hipóteses (SANTOS;
CALOR, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de sistemática filogenética é ainda insipiente, ficando relegado ao que se
encontra disponível no livro‐texto, sendo um agravante seu desenvolvimento somente através de
exercícios repetitivos que trabalham apenas os conteúdos conceituais, nesse sentido, os alunos
demonstram desinteresse por esse conteúdo, por não perceberem as implicações científicas e
tecnológicas da filogenética no cotidiano da sociedade, percebe‐se que isso decorre da
incapacidade do próprio professor em entender seu papel como mediador dos conhecimentos
científicos, evidenciando que esse profissional tem tido uma visão equivocada da natureza da
ciência, como uma atividade que desenvolve verdades universais, inquestionáveis e neutras.
Portanto, urge que na formação inicial e continuada dos professores de ciências, possa
ser desenvolvida por estes uma visão condizente com a natureza da ciência, e assim possa
ocorrer uma renovação no ensino de ciências, que possibilite superar a visão simplista e
unidimensional com a qual temos visto o mundo, e sem duvida uma oportunidade que temos é
trabalhar a biodiversidade por uma perspectiva evolutiva, no qual, a filogenética tem papel
preponderante.
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Anexo 1
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO‐IFMA‐CAMPUS CAXIAS
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGIA – DSTEC
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

QUESTIONÁRIO
OBS.: não é obrigatório a identificação da Escola e nem do professor participante da pesquisa. O
questionário deve ser dirigido somente aos professores com formação em Ciências Biológicas.

 De que forma você desenvolve o conteúdo de Sistemática Filogenética em sala de aula?
 Os alunos apresentam interesse pelo conteúdo de sistemática?
 Você faz alguma relação da Sistemática filogenética com o cotidiano dos alunos?
 Quais atividades você propoẽ para os alunos fixar os conteúdos de sistemática?
 Como você avalia a qualidade dos livros oferecidos para o ensino de sistemática

filogenética?
 Você considera importante aprofundar o ensino de Sistemática Filogenética no Ensino

Médio?
 Você considera necessário os alunos saberem Sistemática Filogenética no Ensino Médio?
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo precípuo
descrever o Perfil Socioeconômico e Educacional das
Mulheres Contempladas com o Programa Mulheres Mil
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão – Câmpus Codó, bem como seus impactos
para a expansão do Programa Mulheres Mil enquanto
uma ferramenta educacional para o benefício de
mulheres excluídas da sua cidadania possibilitando a sua

inserção na educação profissional e à elevação da
escolaridade. O presente artigo tem como meta
apresentar o perfil das 100 (cem) mulheres que
participam do projeto no IFMA – Câmpus Codó – e
compõem, desde outubro de 2012, a turma pioneira do
Programa considerando‐se, prioritariamente, as
condições dessas mulheres em relação ao âmbito
educacional e socioeconômico.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação, Cidadania, Inclusão Social, Mulheres, Vulnerabilidade.

THOUSAND WOMEN: THE SOCIO‐ECONOMIC PROFILE OF WOMEN AND EDUCATIONAL
PROGRAM awarded the NO FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY
MARANHÃO ‐ Campus Codo
ABSTRACT
The present work has as main objective to describe
the Socioeconomic Profile and Educational Women
Contemplated with the Thousand Women Program at
the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Maranhão ‐ Codo Campuses, as well as
their impacts on the expansion of the Thousand
Women Program as a tool education for the benefit
of their citizenship excluded women allowing their

integration in professional education and school
attendance. This paper aims to present a profile of
one hundred (100) women participating in the project
IFMA ‐ Campus Codo ‐ and make up, since October
2012, the pioneer class of the program considering
primarily the conditions of these women in relation
the educational and socioeconomic levels.

KEY‐WORDS: Educational, Citizenship, Social Inclusion, Women, Vulnerability.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

MULHERES MIL: O PERFIL SOCIOECONÔMICO E EDUCACIONAL DAS MULHERES
CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CÂMPUS CODÓ
1. INTRODUÇÃO
Durante o período de 2008 a 2011 foi implementado o Projeto Mulheres Mil, em cooperação
com o governo canadense, visando à formação educacional, profissional e cidadã de mulheres
desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, criando possibilidades necessárias para
que essas mulheres desenvolvam seu potencial produtivo, promovam a melhoria das condições
de vida de suas famílias, de suas comunidades e contribuam para o crescimento econômico
sustentável. O Programa Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas
PUBLICAS do governo BRASILEIRO do Brasil, especialmente nos eixos promoção da eqüidade,
igualdade entre sexos, combate à violência contra a mulher e acesso à educação. O Projeto surge
como uma possibilidade de aliar a educação ao trabalho, visando à diminuição de problemas
sociais em comunidades de baixo índice de desenvolvimento humano. Enquanto ação nacional,
essa iniciativa pode assumir papel importante no objetivo governamental de erradicação da
miséria no país até 2014. Neste contexto, se apresentam a experiência do Programa Mulheres
Mil no Município de Codó‐Ma, por se tratar de um município que tem elevada concentração de
pessoas em situação de extrema pobreza e por possuir um Índice de Desenvolvimento Humano ‐
IDH correspondente a 0, 558, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística‐
IBGE (2009). O Município depara‐se com diversos impactos sociais, tais como aumento da
prostituição e exploração sexual infantil e aumento da violência doméstica. Com o afã de
promover o acesso à educação profissional, a ascensão da escolaridade, elevação da autoestima,
consciência dos direitos, inclusão digital dessas mulheres, entre outros, o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão ‐ Câmpus Codó‐Ma, aderiu ao Programa na
Chamada Pública no mês de junho de 2012 para atender mulheres no período de 2012/2013 em
cursos básico de qualificação profissional nas áreas de artesanato e panificação. No respectivo
município, FORAM serão beneficiadas 100 (cem) mulheres que estão à margem da exclusão
social em todas as suas dimensões pertencentes às comunidades que fazem parte do entorno do
Instituto Federal do Maranhão – Câmpus Codó.
Assim, o programa promove o crescimento humano dessas mulheres, por meio da
melhoria de suas condições de vida (sociocultural e econômica), o que aumenta a possibilidade
de elas contribuírem com a liderança de suas comunidades, na medida em que se transformam
em cidadãs, social e economicamente emancipadas. O Programa Mulheres Mil reconhece e
valoriza os saberes construídos na comunidade, na realidade do cotidiano dessas mulheres
oportunizando um diálogo com as diversidades, integrando o conhecimento formal ao itinerário
formativo dessas mulheres vítimas de uma identidade marginalizada cultural e socialmente. A
opção pelo recorte de gênero se deu pelo seu caráter multiplicador que a mulher assume diante
de sua família e de sua comunidade. Por outro lado, a escolha do recorte de gênero também gera
alguns desafios. Dentre eles, pode‐se citar: a necessidade de lidar com casos de violência
doméstica, a mudança de concepção para que a mulher seja vista como uma agente social além
do seu círculo familiar, a superação das limitações impostas pela sociedade que são
internalizadas por algumas dessas mulheres, dentre outros. Para superar esses desafios, é

fundamental que a formação alie aspectos do ensino propedêutico com a profissionalização,
sendo complementada por temáticas como cidadania, direitos da mulher, autoestima e meio
ambiente, etc. Enquanto ação educacional, o Programa Mulheres Mil contribui para a ampliação
do alcance da educação de jovens e adultos, visando à elevação de escolaridade de suas
beneficiárias. A relevância desta pesquisa está contida na problemática das minorias que estão à
margem de políticas públicas compensatórias e reparadoras. Porém, o que se observa é que
gradativamente o Projeto Mulheres Mil vem se expandindo na Rede Federal de Educação e
ganhando espaço nos meios midiáticos, ambiência nas discussões acadêmicas e políticas, sendo
reflexo das lutas sociais pela igualdade e eqüidade de gênero no país e sendo passível de
pesquisa científica e/ou tecnológica.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A inserção do IFMA ‐ Câmpus Codó nesse programa ocorreu por via de adesão à chamada pública
MEC/SETEC – 06/2012. Tão logo, tendo sido aprovado o Projeto iniciou os contatos com as
mulheres das comunidades a serem trabalhadas. Essas atividades eram inicialmente as de
sensibilização, através das quais as mulheres ficavam informadas acerca do Programa, Diálogos
com a Equipe Multidisciplinar do Câmpus e Entrevistas com as mulheres das diversas
comunidades do entorno do Instituto Federal do Maranhão. Foram exatamente as entrevistas
que nos forneceram subsídios para a coleta das informações constantes desse trabalho, o qual se
caracteriza quanto aos objetivos, como uma pesquisa descritiva. Segundo Gil (1999), a pesquisa
descritiva visa delinear características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento
de relações entre variáveis. Neste sentido, Andrade (2002) complementa que a pesquisa
descritiva se preocupa em observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos, sem que
haja a manipulação do pesquisador. O fato de analisar o resultado de entrevistas caracteriza essa
pesquisa, quanto aos procedimentos, igualmente como de tipologia documental, Silva e Grigolo
(2002) definem a pesquisa documental como aquela direcionada a materiais que não tiveram
uma análise aprofundada e visa selecionar, tratar e interpretar a informação bruta com o fim de
extrair dela sentido e valor. Gil (1999) complementa a idéia, ao dividir os documentos em dois
tipos principais: fontes de primeira mão, que são aquelas que não receberam qualquer análise,
como documentos oficiais e reportagens jornalísticas; e fontes de segunda mão, que consistem
em materiais que, de algum modo, já foram analisados, tais como relatórios de pesquisa e
tabelas estatísticas. Desta forma, os dados resultantes das Entrevistas Individuais Dialogadas são
caracterizados como de primeira mão. O instrumento de pesquisa utilizado neste trabalho foi a
Entrevista. Essa escolha se justifica em função do fato que a Entrevista Individual Dialogada
configura‐se como instrumento mais adequado à aferição dos dados, haja vista ter sido uma
atividade que possibilitou uma maior aproximação entre membros da equipe de avaliadores e as
candidatas que concorriam às vagas do Programa. A entrevista constitui‐se uma parte importante
do processo de seleção. De acordo com Duarte (2004), as entrevistas são básicas quando se
precisa ou se deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universo
sociais específicos. Para tanto, essa etapa foi operacionalizada por uma equipe multiprofissional
composta de Profissionais do Serviço Social, Pedagogos e Técnicos em Educação. O tipo de
entrevista utilizada foi a Entrevista estruturada, a qual, segundo Severino (2012), consiste no

instrumento em que as questões estão antecipadamente formadas e direcionadas, além de
possuírem uma articulação interna.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo resulta da Pesquisa sobre o Perfil Socioeconômico e Educacional das Mulheres
Contempladas com o Programa Mulheres no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão – Câmpus Codó e surge de um olhar sobre os benefícios que esse projeto
empreende nas alunas assistidas pelo projeto. A priori atende‐se 100(cem) mulheres das
comunidades vizinhas do Instituto Federal, sendo estas: codó novo, barra do saco, santa
Filomena, são Pedro, são Francisco, Trizidela, santa Terezinha (comunidade esta em que fica
localizado o Aterro Sanitário do Município), São José dentre outras. A maioria dessas mulheres é
extrativista, ou seja, tem como economia de subsistência a quebra do coco babaçu e algumas
outras beneficiárias de Programas Sociais do Governo Federal, a exemplo da “Bolsa Família” e
“Bolsa Escola”. Estruturado em três eixos – Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável
o programa possibilita a inclusão social, por meio da oferta de formação focada na autonomia e
na criação de alternativas para a inserção no mundo do trabalho, para que essas mulheres
consigam melhorar a qualidade de suas vidas e de suas comunidades. O presente artigo tem
como meta apresentar o perfil das 100 (cem) mulheres que participam do projeto no IFMA –
Câmpus Codó – e compõem, desde outubro de 2012, a turma pioneira do Programa. Faremos, a
seguir, a apresentação deste perfil, concomitantemente com uma breve análise do seu conteúdo.
3.1. Perfil Etário das Mulheres Contempladas com o Programa
IDENTIFICAR / CONHECER O perfil etário das mulheres que concorriam as 100 vagas do Programa
Mulheres Mil foi um dos objetivos a ser atingido com a aplicação da Entrevista dialogada. Como o
Programa trabalha com a Educação de Jovens e Adultos, o conhecimento das idades das
candidatas contribuiria para o planejamento pedagógico adequado da equipe do Programa, a fim
de atender as necessidades educacionais e afetivas destas mulheres, tendo em vista que as
necessidades humanas, dentre outras fatores, variam de acordo com a idade. Observamos que a
maioria das mulheres contempladas com o Programa Mulheres Mil encontra‐se na faixa etária
entre 26 e 35 anos ‐ (40%), seguidas por aquelas com idades entre 36 e 45 anos, que
representaram 25%. Estas poderiam já ter concluído toda a educação básica e estarem inseridas
no mercado de trabalho, fato que não corresponde a sua realidade. Percebemos que é real a
importância deste Programa para a sustentabilidade destas mulheres e igualmente da família da
qual faz parte.
VEJAMOS: 40% (26/35 ANOS); 25% (36/45 ANOS) = 65% E O RESTANTE (35%) ONDE SE ENCAIXA?
FALTA FECHAR A ANALISE DESSE TÓPICO PARA 100%
3.2. Estado Civil
Outro ponto abordado na Entrevista dialogada foi o estado civil das mulheres que pleiteavam
uma vaga no Programa Mulheres Mil do Câmpus Codó. Essa pergunta forneceu à equipe do
Programa um panorama quantitativo acerca da existência ou não dos vínculos afetivos que
poderiam tanto contribuir como dificultar o acesso, a continuidade ou a conclusão da

capacitação destas mulheres, dependendo, por exemplo, da existência ou não de um apoio
social, neste caso o marido ou companheiro, e também da qualidade das relações entre as
candidatas e os seus parceiros, questões estas que poderiam se revelar nas perguntas
posteriores e durante o processo de capacitação. A maioria das mulheres contempladas com o
Programa afirmou estar casada ‐ (40%). Dentre elas, 24% relataram‐se solteiras, 22% com outros
tipos de relacionamento (morando junto, por exemplo), 13% separadas e 1% viúva.
3.3. Perfil de Escolaridade das Mulheres Inscritas
O grau de escolaridade das candidatas foi outro fator pesquisado durante as entrevistas. Este
ponto tinha como objetivo propiciar diretamente uma avaliação preliminar para equipe de
execução do Programa Mulheres Mil do Câmpus Codó‐MA sobre as condições educacionais
destas mulheres, no que diz respeito à necessidade de escolarização para posterior
encaminhamento a escolas do bairro em que reside, com vistas à continuidade dos estudos por
meio da Educação de Jovens e Adultos, além de nos fornecer suporte para adequarmos as
disciplinas do curso de formação que competia ao IFMA, de acordo com as características
educacionais individuais O maior número das mulheres contempladas apresentou, de acordo
com as respostas, o nível de escolaridade fundamental incompleto (64%). Algumas já detinham o
ensino fundamental completo ‐ (11%) ‐ outras, o ensino médio completo ‐ (10%) – um percentual
menor de mulheres com ensino médio já concluído ‐ (5%). O número de mulheres apenas
alfabetizadas foi o de 9% e apenas 1% destas mulheres encontrava‐se na condição de não
alfabetizada. Estes dados nos forneceram patamar para a elaboração da proposta de elevação da
escolarização destas e o trabalho de preparação dos cursos a elas destinados, além da sua
inserção em cursos profissionalizantes a serem promovidos por instituições parceiras.
3.4. Situação de Trabalho
A situação de trabalho ou empregabilidade das candidatas ao Programa Mulheres Mil também
foi retratada durante o processo de Entrevista. Os resultados desta situação objetivavam
contribuir para que a equipe pudesse avaliar a situação ocupacional das mulheres e
complementar os resultados das respostas sobre a renda familiar mensal. A maior quantidade
das contempladas responderam que não trabalhavam ‐ (75%). Esse fato revelou à equipe a
grande necessidade de empregabilidade destas mulheres. Tal empregabilidade, além de propiciar
o aumento da renda familiar, favorecendo a sustentabilidade deste grupo, contribuirá para a
elevação da autoestima feminina, à medida que esta condição permite que estas mulheres se
percebam como peça fundamental no apoio familiar e na significância social, frutos da atividade
laboral.
SERIA INTERESSANTE CITAR (SUPERFICIALMENTE) O TIPO DE OCUPAÇÃO DO PERCENTUAL DE
25% DAS MULHERES QUE TRABALHAM
3.5. Frequência com que Utilizam Computador
A inclusão digital, como aspecto da inclusão social, também se configura como um dos objetivos
do Programa Mulheres Mil. Em função disso, o roteiro de Entrevista contemplou uma pergunta
sobre a frequência de uso de microcomputadores. As respostas mostraram que a maior parte das
mulheres ‐ (71%) ‐ nunca utilizou um microcomputador. A inclusão digital deve atender por meio

de disciplina curricular do Programa Mulheres Mil, as necessidades de capacitação destas
mulheres que necessitam de inserção no mercado de trabalho, o qual exige, cada vez mais, o
domínio de ferramentas da informática.
SERIA INTERESSANTE IDENTIFICAR NAS MULHERES QUE REPRESENTAM 29% O USO QUE FAZEM
DO COMPUTADOR, ENRIQUECERIA AS INFORMAÇÕES.

4. CONCLUSÃO
O Programa Mulheres Mil é uma proposta de aliar a educação ao trabalho, visando à diminuição
de problemas sociais em comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Enquanto
ação nacional, essa iniciativa aportará contribuições significativas para a inserção de mulheres
em situação de vulnerabilidade social no contexto social e educacional como forma de promover
o resgate de sua cidadania e conseqüentemente de seus direitos que estavam à margem da
exclusão. Não obstante observa‐se que o Programa promove a ampliação da formação de jovens
e adultos para atender as demandas da sociedade. O recorte de gênero dá‐se pelo crescente
número de mulheres que ampliam o seu papel na sociedade e em suas comunidades, assumindo
a chefia das suas famílias, e que são responsáveis não só pelo sustento financeiro das suas
residências, mas também pelo desenvolvimento cultural, social e educacional dos seus filhos e
demais membros da família, fato que repercute nas futuras gerações e no desenvolvimento
igualitário e justo do País. O Programa Mulheres Mil alcança uma concentração institucional por
meio da melhoria do acesso de mulheres à educação e ao mundo do trabalho, promovendo,
assim, o crescimento humano, com a melhoria das condições de vida sociocultural e econômica e
governança de suas comunidades, conforme se transformam em cidadã, social e
economicamente emancipadas. Nessa perspectiva, o Programa é um instrumento promotor de
educação, qualificação e formação profissional e tecnológica de mulheres em situação de
vulnerabilidade.
NA CONCLUSÃO DEVE SER RESPONDIDO O OBJETIVO DA PESQUISA:
o presente artigo tem como meta apresentar o perfil das 100 (cem) mulheres que participam do projeto no ifma –
câmpus codó – e compõem, desde outubro de 2012, a turma pioneira do programa considerando‐se,
prioritariamente, as condições dessas mulheres em relação ao âmbito educacional e socioeconômico.
A ÊNFASE NA CONCLUSÃO ESTÁ VOLTADA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA, MAS NÃO MOSTRAM QUE OS OBJETIVOS
FORAM ALCANÇADOS COM A PESQUISA: APRESENTAR O PERFIL DAS MULHERES ......
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RESUMO
Desde a década de 1950, o processo cognitivo de
aprendizagem já faz parte do rol de pesquisas científicas
na área de ensino‐aprendizagem, que se esmeram
visando entender como se dá o processo de
aprendizagem. A presente pesquisa objetivou identificar
os estilos de aprendizagem dos discentes do curso
Superior de Licenciatura em Física do primeiro e
segundo período do Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia do Acre, no Câmpus de Cruzeiro do Sul. Os
questionários foram aplicados no 2º semestre do ano
letivo de 2013, sendo que a amostra obtida foi de 63
respondentes. A amostra pesquisada apresenta metade,
em média, do público feminino e 57% dos alunos tinham

até 20 anos. Os resultados obtidos indicam
predominância do estilo Reflexivo em todas as análises
realizadas. Este estilo apresenta como principais
características: observação, ponderação, análise,
cuidado, detalhamento, paciência, investigação,
elaboração de informes e declarações, prudência e
previsão de alternativas. São indivíduos que gostam de
observar, escutar e pensar antes de agir e investigar
detalhadamente a situação. Os resultados podem
apresentar contribuição essencial, mediante a utilização
das características dos discentes, no processo de
preparação das aulas pelos docentes do curso.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, estilo de aprendizagem, curso superior, honey‐alonso.

ANALYSIS OF LEARNING STYLES OF STUDENTS FROM AUNDERGRADUATE COURSE OF IFAC ‐
INVENTORY OF HONEY‐ALONSO
ABSTRACT
Since the 1950s, the cognitive process of learning is
already part of the role of scientific research in the area
of teaching‐learning, that effort in order to understand
how is the learning process. The present study aimed to
identify the learning styles for both students and
teachers of the undergraduate degree in physics from
the first and second period of the Federal Institute of
Science and Technology of Acre, Cruzeiro do Sul
Campus. The questionnaires were applied in the 2nd
semester of 2013, and the sample was obtained from 63
respondents. The sample studied shows a slight majority
of female (56%) and 57% of the students were not more

than 20 years old. The results indicate a predominance
of Reflective style in every analyzes. This style has as
main features: observation, consideration, examination,
care, detail, patience, research, preparation of reports
and statements, prudence and prevision of the
alternatives. This style indicates that the students are
indivídual who like to watch, listen and think before they
act and investigate in detail the situation. The results
can provide an essential contribution, using the
characteristics of learners in the process of preparation
of lessons by teachers of the course.

KEY‐WORDS: teaching, style of learning, undergraduate course, honey‐alonso.
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ANÁLISE DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM OS DISCENTES E DE UM CURSO SUPERIOR DO IFAC ‐
INVENTÁRIO DE HONEY‐ALONSO
Introdução
Nas últimas décadas, tem se tornado cada vez mais evidente a importância da educação
na construção da democracia e da modernidade. O tema tem ocupado papel de grande
destaque, surgindo várias pesquisas tanto na área da educação quanto nas diversas áreas do
conhecimento sobre a participação dos discentes no processo de ensino e aprendizagem. No
campo de estudo sobre o processo de ensino e aprendizagem encontram‐se as teorias sobre os
Estilos de Aprendizagem, cujo objetivo é investigar a capacidade que os seres humanos possuem
de assimilar e reter qualquer tipo de informação. Cada aluno aplica a sua faculdade de aprender
de maneira pessoal, orientado pelo seu estilo de aprendizagem. Do mesmo modo, existe um
sistema de orientação do ensino que corresponde ao estilo do professor em relação à sua prática
pedagógica. A partir da sintonia dos estilos de professores e alunos, a aprendizagem será
construída em condições mais ou menos favoráveis. É conveniente que o professor possua o
máximo de informações sobre o seu próprio estilo de ensino e conheça os estilos de
aprendizagem de seus alunos, não para nivelá‐los, mas para desenvolver as complementaridades
e obter elementos que sirvam para diferenciar a sua prática pedagógica. (BLOOM, 1983).
O presente trabalho trata, especificamente, de uma pesquisa sobre a identificação e
análise dos estilos de aprendizagem dos alunos. Como proposta metodológica, optou‐se pelo
estudo de caso. O cenário de investigação desta pesquisa abrange os cursos superiores de
Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre ‐ Campus
Cruzeiro do Sul. Esta pesquisa pode colaborar com o aprimoramento das aulas dos professores,
tanto na preparação adequada do material quanto na escolha dos recursos, de modo a adaptar o
ambiente de aprendizagem no qual o aluno está inserido, favorecendo assim, a assimilação dos
conhecimentos pelos mesmos. A partir do momento que os professores passam a respeitar e a
conhecer os estilos de aprendizagem dos alunos e proporcionam instrução em harmonia com os
mesmos, reduzem os problemas de indisciplina e aumentam o aproveitamento acadêmico. O
ideal é criar novas situações de aprendizagem e diversificar os estilos de ensino, propondo ao
aluno atividades que vão ao encontro de suas preferências individuais, seguidas de atividades
que lhe desafiem a experimentar certo desconforto e que o provoquem a desenvolver novas
estratégias de aprendizagem. Assim posto, cabe ao professor, comprometido com um processo
educacional de qualidade, conhecer o seu estilo de ensino, os estilos de aprendizagem de seus
alunos e, de posse deles, propor atividades que valorizem as diferenças. (CERQUEIRA, 2000)
Estilos de aprendizagem
Conceitualmente, o estilo de aprendizagem é a maneira da pessoa se comportar durante
o processo de aquisição do conhecimento. Para Smith “os estilos de aprendizagem são como os
modelos característicos pelos quais um indivíduo processa a informação, sente e se comporta nas
situações de aprendizagem”. Vários estudos apontam que ao conhecer os estilos de
aprendizagem o professor possui vantagens que o auxiliam na condução das atividades em sala
de aula e possibilita explorar o desenvolvimento do aluno em sala permitindo que a metodologia,
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os recursos e as atividades propostos combinem com o estilo preferencial da turma. Ao passo
que não basta o docente conhecer apenas os estilos dos alunos, mas também conhecer o seu
próprio estilo de aprendizagem, pois deixaria de ensinar da maneira que gostaria de aprender e
modelaria a sua maneira de ensinar atendendo os estilos dos alunos (NOGUEIRA, 2009).
Os estilos de aprendizagem de acordo com Alonso e Gallego (2002) são traços cognitivos,
afetivos e fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis de como os alunos
percebem, interagem e respondem a seus ambientes de aprendizagem. Segundo Garcia Cue
(2007) em um estudo recentemente realizado, definiu estilos de aprendizagem como sendo
traços cognitivos, afetivos, fisiológicos, de preferência pelo uso dos sentidos, ambiente, cultura,
psicologia, comodidade, desenvolvimento e personalidade, que servem como indicadores
relativamente estáveis, de como as pessoas percebem, inter‐relacionam e respondem a seus
ambientes de aprendizagem e a seus próprios métodos ou estratégias em sua forma de
aprender.
Essa teoria não tem por objetivo medir os estilos de cada indivíduo e rotulá‐lo de forma
estagnada, mas, identificar o estilo de maior predominância na forma de cada um aprender e,
com isso, elaborar o que é necessário desenvolver nesses indivíduos, em relação aos outros
estilos não predominantes. Esse processo deve ser realizado com base em um trabalho educativo
que possibilite que os outros estilos também sejam presentes na formação do aluno. As bases da
teoria contemplam sugestões e estratégias de como trabalhar com os alunos para o
desenvolvimento dos outros estilos menos predominantes. O objetivo é ampliar as capacidades
dos indivíduos para que a aprendizagem seja um ato motivador, fácil, comum e cotidiano.
Identificação dos estilos de aprendizagem
Estudos sobre estilos de aprendizagem demonstram sua importância no processo de
ensino e aprendizagem, na interação professor‐aluno e no comportamento do aluno em sala de
aula (HEINRICK, 1993; BARIANI, 1998; LOPES, 2002; SOUTO, 2003; GELLER, 2004; BELHOT,
FREITAS e DORNELLAS, 2005). A identificação dos estilos de aprendizagem permite avaliar como
o professor prefere ensinar e quanto o aluno aprende, dependendo se o seu estilo de
aprendizagem é o mesmo do professor ou se pode integrar‐se com o dele. Quando existe
incompatibilidade entre o estilo de aprendizagem dos alunos e a estratégia pedagógica adotada
pelo professor, os alunos tornam‐se desatentos em classe, mostram‐se aborrecidos, demonstram
baixo aproveitamento, desencorajamento pelo curso, currículo e, em alguns casos, chegam
inclusive a abandonar o curso. Por outro lado, o professor confronta‐se com notas baixas, falta de
interesse dos alunos, hostilidade e baixa cooperação. (BELHOT, 1997, p.33). Ao contrário, a
compreensão dos estilos – e sua satisfatória inter‐relação – proporciona implicações
educacionais. (MESSICK, 1984).
Os estilos de aprendizagem referem‐se a um conjunto de condições por meio das quais os
sujeitos começam a concentrar‐se, absorver, processar e reter informações e habilidades novas
ou difíceis. O modelo de estilo de aprendizagem proposto pelos autores identifica a forma como
os sujeitos respondem a estímulos ambientais, emocionais, sociais, físicos e psicológicos,
categorias sob as quais estão agrupadas diferentes condições que afetam a aprendizagem.
(DUNN; DUNN, 1978)
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Já no Modelo de Felder‐Silverman, os compreende os estilos de aprendizagem como
preferências e características dominantes no modo como as pessoas recebem e processam
informações. Para ele, os estilos de prendizagem são habilidades que podem e devem ser
desenvolvidas no sujeito. Felder e Silverman definem cinco dimensões de estilos de
aprendizagem: sensorial – intuitivo, visual – ouvinte, indutivo – dedutivo, ativo – reflexivo,
sequencial – global. Felder e Soloman (1991) desenvolveram um instrumento on‐line,
denominado Index of Learning StylesQuestionnaire (ILS), para a identificação dos estilos de
aprendizagem propostos no modelo Felder‐Silverman. O questionário é composto por quarenta e
quatro perguntas objetivas com duas alternativas de escolha cada, sendo onze perguntas para
cada dimensão. (FELDER, 1993).
No Modelo de Butler, o estilo é a forma consistente e pessoal através da qual as pessoas
usam suas qualidades e habilidades naturais para definir a si mesmas e sua eficácia, para
experimentar o mundo imediato e relacionar‐se com ele, para encontrar, avaliar e processar
informações e para criar e conduzir. Para a pesquisadora, as primeiras pistas sobre o estilo de
alguém estão na sua forma de organização, que pode ser linear ou holística. Essas e outras
características do sujeito podem ser identificadas através do Questionário de Investigação de
Estilos (BUTLER, 2003). O instrumento possui quinze afirmações, com cinco opções de resposta
cada. Cada resposta está associada a uma das dimensões de estilo propostas pela autora:
realista, analítico, pragmático, pessoal e divergente. O sujeito é convidado a selecionar as três
respostas mais prováveis para cada frase, indicando sua ordem de preferência através das letras
A, B e C. Os resultados podem indicar estilos dominantes, contrastantes ou complementares.
(BUTLER, 2003).
Estilos de Honey‐Alonso
Em 1988, Honey e Mumford investigaram sobre as teorias de Kolb e as enfocaram ao
mundo empresarial. Honey eMumford propuseram quatro estilos que respondem as quatro fases
de um processo cíclico de aprendizagem: ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Em 1991, as
experiências de Honey e Mumford foram recorridas na Espanha por Caalina Alonso. Alonso
adaptou as teorias de Honey eMumford e as levou ao campo educativo, realizando uma pesquisa
nas Universidades. Partindo das ideias e das análises de Kolb (1981), Honey e Mumford
elaboraram um questionário e destacaram um estilo de aprendizagem que se diferenciou de Kolb
em dois aspectos: as descrições dos estilos são mais detalhadas e se baseiam na ação dos
diretivos; as respostas do questionário são um ponto de partida e não um fim, isto é, são pontos
de diagnóstico, tratamento e melhoria. Investigando essas teorias, Honey e Alonso
desenvolveram um estudo em que, na primeira parte, se tratava de centrar a problemática dos
estilos de aprendizagem, dentro das teorias gerais de aprendizagem, analisando‐se criticamente
o instrumento. Na segunda parte, foi realizado um trabalho experimental, em que foram
analisados os estilos de aprendizagem de uma amostra de 1371 alunos, de 25 Faculdades da
Universidade Complutense e Politécnica de Madrid. O questionário elaborado por eles constou
de 80 perguntas: 20 perguntas relacionadas a cada estilo de aprendizagem, de acordo com os
estudos da teoria de Kolb, além de 18 questões sócio‐acadêmicas para analisar as relações dessas
variáveis e das respostas dos itens.
Devidos as alterações nos estilos de aprendizagem Honey e Mumford criaram um
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instrumento chamado de Learning StylesQuestionnaire (LSQ) cujo objetivo era detectar os estilos
de aprendizagem de empresários. Com base nesse instrumento, na década de 1990, Catalina
Alonso traz para o campo da educação a teoria de Honey e Mumford e cria o Cuestionario
Honey‐Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), pois além de traduzir o material criado por
Honey e Munford acrescentou questões com enfoque social e educacional. (PORTILHO; AFONSO,
2011). No quadro 1 pode‐se observar que ao adaptarem para o contexto educativo apresentam
quatro estilos predominantes de aprendizagem: ativo, reflexivo, teórico e pragmático.
ESTILO DE APRENDIZAGEM

CARACTERÍSTICAS

Ativo

Criatividade,
animação,
inovação,
improvisação,
risco,
renovação,
espontaneidade,
aventura,
experiência,
liderança,
participação,
diversão,
competitividade, desejo de aprender e mudar,
resolução de problemas, etc. São aquelas
pessoas que gostam de aprender fazendo; ter
novas experiências; resolver problemas; mudar
e variar as situações do dia‐a‐dia; dirigir
debates e reuniões.

Reflexivo

Observação,
ponderação,
receptividade,
análise, cuidado, detalhamento, paciência,
argumentação,
assimilação
investigação,
elaboração de informes e declarações,
prudência, previsão de alternativas, estudos de
comportamento, etc. São aquelas pessoas que
gostam de observar, escutar e pensar antes de
agir, investigar detalhadamente a situação,
revisar o que ouviu ou presenciou sem pressão
de tempo.

Teórico

Estruturação,
metodicidade,
ordem,
objetividade, planejamento, disciplina, crítica,
sistematização,
sintetização,
logicidade,
generalista; buscam hipóteses, teorias,
modelos, perguntas, conceitos, finalidades
claras, racionalidade, etc. São pessoas que,
para aprender gostam de questionar; sentir‐se
pressionadas intelectualmente; encontrar um
modelo, um conceito ou uma teoria que tenha
relação com aquilo que escutou.

Pragmático

Técnica, experimentação, praticidade, eficácia,
utilidade,
realismo,
rapidez,
decisão,
planejamento,
atualização,
organização,
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capacidade para solucionar problemas,
aplicação do aprendido, planejamento de
ações, etc. São aquelas pessoas que priorizam
aprender coisas ou técnicas que apresentem
vantagens práticas; gostam de ter a
possibilidade de experimentar o aprendido;
assim como de viver uma boa simulação de
problemas reais.
Quadro 1: Estilos de Aprendizagem e suas características
Fonte: Adaptado de PORTILHO, 2009, p. 102‐103.
Em relação aos estilos, o ideal seria que o indivíduo desenvolvesse todos os estilos de
maneira semelhante, mas de fato isso é muito complexo, pois as pessoas são mais habilitadas a
realizar certas coisas do que outras (PORTILHO, 2009).
Objetivos
 Identificar e reconhecer os diferentes Estilos de Aprendizagem;
 Verificar se há diferença entre o Estilo de Aprendizagem do primeiro período para o
segundo no conjunto do corpo discente pesquisado.
Metodologia
Esta investigação é descritiva, pois visa descrever o estilo de aprendizagem dos alunos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, no Campus de Cruzeiro do Sul. Em
relação à dimensão de tempo é considerada transversal, pois foi realizado uma única vez
retratando um determinado instantâneo de tempo (COOPER; SCHINDLER, 2003). A população
alvo desta pesquisa foram os alunos do IFAC presencial do período matutino, vespertino e
noturno. O questionário foi utilizado como instrumento para a coleta de dados. A população era
composta por alunos do primeiro e segundo período do curso de licenciatura em física, no
segundo semestre do ano letivo de 2013, totalizando 63 alunos. Para aplicação do questionário
foi explicitado na sala de aula sobre qual a finalidade da pesquisa, sobre o sigilo dos dados, do
caráter opcional de participação, entre outras informações sobre a pesquisa.
O questionário aplicado foi dividido em duas partes, sendo que na primeira referente à
informações do respondente (como idade, sexo e semestre que estuda), e na segunda parte foi
aplicado o inventário para captar o estilo de aprendizagem. Para análise do estilo de cada aluno
foi utilizado o Questionário de Honey‐Alonso de estilos de aprendizagem (PORTILHO, 2009),
composto por 80 afirmativas. Para preenchê‐lo, o aluno deveria assinalar as afirmativas que
estivessem de acordo com o seu estilo. Após a coleta os dados foram tabulados e realizou‐se a
análise estatística descritiva utilizando Microsoft Excel®.
Resultados
O gráfico 1 mostra o gênero dos discente do primeiro e segundo semestre do curso de
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licenciatura em Física. No primeiro semestre 70% é composto pelo sexo feminino e no segundo
semestre 57% é composto pelo sexo masculino.

Gráfico 1 – Gênero dos respondentes
A amostra pesquisada apresenta um perfil de estudantes jovens, sendo que no primeiro
semestre tem 48% e no segundo semestre 66% até 20 anos e uma percentual menor para a
população acima de 30 anos para os dois semestres (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Idade e Semestre do curso
Análise dos Estilos de Aprendizagem
Destaca‐se inicialmente que conforme Portilho (2009), os estilos de aprendizagem de
Honey‐Alonso podem ser divididos em 4 tipos, sendo estes: Ativo, Reflexivo, Teórico e
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Pragmático. Contudo, em alguns casos podem existir alunos que não tenham um estilo
claramente definido, ou seja, eles podem ter altos escores em dois ou mais estilos. Isso significa
que aquele aluno pode ser mais flexível na aprendizagem, e pode adaptar‐se mais facilmente em
diferentes ambientes de aprendizagem. Considerando essas possibilidades, nos gráficos e
resultados mostrados abaixo serão apresentados a frequência dos quatro estilos e em um última
coluna os estilos múltiplos.
O estilo Reflexivo indica que alunos deste estilo tendem a serem mais ponderados e
observadores, sendo pessoas que gostam de observar, escutar e pensar antes de agir. Algumas
destas características podem ser notadas em profissionais da área de educação, que precisam
saber como comportar‐se em situações educacionais, como por exemplo, indisciplina, conflitos
em sala, entre outras.

Gráfico 3 ‐ Estilo de Aprendizagem por Semestre
Observa‐se, a partir dos resultados do gráfico 3, que o estilo reflexivo é predominante
tanto nonos alunos do primeiro semestre quanto nos do segundo semestre, com uma média
percentual de 71 %, sem contar que os discentes que apresentaram estilos múltiplos, um deles
foi o reflexivo também. É percebido o estilo menos predominante: o teórico, com uma média
percentual de 6%. O gráfico, também, mostra uma discrepância relativa ao estilo pragmático,
predominante nos alunos do segundo semestre (26%) e insignificante para os alunos do primeiro
semestre (0%). O segundo estilo com maior predominância nos casos foi o ativo com uma média
percentual de 26%.
Considerações Finais
Como resultado obteve‐se que o estilo predominante é o estilo Reflexivo. Este estilo
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apresenta como características: observação, onderação, análise, cuidado, detalhamento,
paciência, investigação, elaboração de informes e declarações, prudência, previsão de
alternativas, etc. São pessoas que gostam de observar, escutar e pensar antes de agir e investigar
detalhadamente a situação. Estes resultados contribuem com o corpo docente da instituição no
sentido que podem auxiliar os professores na elaboração das aulas, visto que esses têm agora
indícios das preferências de aprendizagem dos alunos.
Os resultados desta pesquisa devem ser analisados considerando algumas delimitações
desta pesquisa, como: público pesquisado é de apenas uma instituição de ensino superior, os
alunos são somente do curso presencial de licenciatura em Física, os dados foram coletados em
um único momento de tempo, não se podendo afirmar que os estilos destes alunos permaneçam
imutáveis por um longo período de tempo. Sugere‐se para pesquisas futuras que sejam
experimentadas aulas com características voltadas para o estilo de aprendizagem predominante
da turma para que se possa verificar se esta alteração no estilo do professor acarretou melhorias
para o desempenho do discente.
A apresentação típica destes estilos de Honey e Mumford e os estágios seriam
respectivamente ao norte, leste, sul e oeste em um círculo ou diagrama de fluxo cíclico de quatro
estágios.
1. ‘Tendo uma Experiência’(Estágio 1) e Ativistas (Estilo 1): ‘aqui e agora’, gregários,
buscam desafios e experiência imediata, mentes abertas, aborrecidos com implementação.
2. ‘Revendo a Experiência’(Estágio 2) e Refletores (Estilo 2): ‘ficam atrás’, obtêm dados,
ponderam e analisam, retardam a busca de conclusões, escutam antes de falar, pensativos.
3. ‘Concluindo da Experiência (Estágio 3) e Teóricos (Estilo 3): pensam as coisas por passos
lógicos, assimilam fatos isolados em teorias coerentes, racionalmente objetivos, rejeitam a
subjetividade e a leviandade.
4. ‘Planejando os próximos passos’(Estágio 4) e Pragmáticos (Estilo 4): procuram e
experimentam novas idéias, práticos, pés no chão, gostam de resolver problemas e tomam
decisões rapidamente, aborrecidos com longas discussões.
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RESUMO
O presente artigo resulta de uma pesquisa PIBIC realiza‐
da no âmbito do IFMA Campus São Luís Monte Castelo.
Tivemos como sujeitos sete acadêmicos que cursam o 6º
e o 7º períodos das Licenciaturas em Química, Física e
Biologia. A pesquisa é de abordagem qualitativa e multi‐
referencial, busca estabelecer no procedimento de aná‐
lise e interpretação das imagens o diálogo interdiscipli‐
nar entre os estudos do imaginário e estudos sobre
educação em Ciências. Como resultado parcial contata‐
mos as “imagens deformadas da natureza da ciência”,
com o predomínio de uma visão de Ciência de base

empirista, indutivista e positivista. Sobressaem os sím‐
bolos ligados a uma estrutura heroica, de elevação,
iluminação, purificação e poder. O arquétipo do herói
eufemiza‐se na imagem do cientista, que com suas ar‐
mas (instrumentos e conhecimento científico) passa a
conquistar a natureza no desejo e na esperança de do‐
minar o seu monstro maior: o tempo e a morte. Sobres‐
sai a imagem de uma ciência do alto e da luz, heroica e
triunfante, imagem esta que casa perfeitamente com o
ideário científico iluminista e positivista.

PALAVRAS‐CHAVE: Imagens da Ciência, Imaginário, Formação docente, Licenciatura.

IMAGES OF SCIENCE IN TEACHER TRAINING: a qualitative study on the scientific imagination in
the initial training of science teachers in undergraduate IFMA Campus Monte Castelo
ABSTRACT
This article results from a survey PIBIC conducted under
IFMA Campus, Monte Castelo, São Luís. We had as sub‐
jects seven students who attend the 6th and 7th terms
of Degrees in Chemistry, Physics and Biology. The re‐
search is a qualitative and multi‐referential approach,
seeks to establish the procedure of analysis and inter‐
pretation of images, the interdisciplinary dialogue be‐
tween studies of imagery and studies on science educa‐
tion. As a partial result we contacted the “deformed
images of the nature of science", with the predomi‐
nance of a vision of Science in empiricist and positivist

inductive basis. It is highlighted symbols connected to a
heroic structure, elevation, lighting, purification and
power. The hero archetype euphemizes on the image of
the scientist, who with his weapons (instruments and
scientific knowledge) is the desire to conquer nature and
hoping to dominate their biggest monster: time and
death. Projecting the image of a science from the high
and light, heroic and triumphant, an image that matches
perfectly with the Enlightenment and positivist scientific
ideas.

KEY‐WORDS: Images of Science, Imaginary, Teacher Training, BSc.
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IMAGENS DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DOCENTE: um estudo qualitativo sobre o imaginário ci‐
entífico na formação inicial dos professores de ciências nas licenciaturas do IFMA Campus
Monte Castelo
INTRODUÇÃO
Este artigo é um produto primeiro de uma pesquisa PIBIC realizada pelo Grupo Interdisci‐
plinar de Pesquisa em Educação e Ciência (GIPEC), no âmbito do IFMA Campus São Luís Monte
Castelo. Seu objetivo é apresentar os resultados parciais do levantamento que fizemos junto aos
licenciandos de ciências, buscando saber qual é a imagem de ciência que prevalece na formação
dos futuros professores, levantando os sentidos patente e latente do imaginário científico estu‐
dado. Nesse sentido a investigação é orientada por duas questões problematizadoras: Que repre‐
sentação ou imagem predominante da natureza da ciência possui os acadêmicos das licenciatu‐
ras em ciências? Como essa representação/imagem dominante repercute na postura político‐
pedagógica dos futuros professores de ciências? Os resultados aqui apresentados dizem respeito
à primeira questão.
Buscamos agora situar os elementos teóricos que embasam o nosso olhar para o objeto
de análise: a imagem da ciência. Consideramos com Gil‐Pérez, Cachapuz, Alís, Praia e Montoro
(2001) que existem e persistem “imagens deformadas da natureza da ciência”. Em suas pesquisas
estes estudiosos identificaram sete visões deformadas da ciência: 1‐ Visão descontextualizada e
socialmente neutra, ignorando as complexas relações entre ciência e sociedade. 2‐ Concepção
individualista e elitista, reduzindo o papel do trabalho coletivo na produção da ciência, tem‐se
uma imagem da ciência reservada a uma minoria de gênios, marcadamente do sexo masculino.
3‐ Concepção empiro‐indutivista e ateórica, adotando um empirismo extremo na base da obser‐
vação e da experimentação neutra, subestimando o papel das teorias no processo científico. 4‐
Visão rígida, algorítima, infalível, apresentado o “método científico” como um conjunto de etapas
a seguir mecanicamente, não reconhecendo as dúvidas, incertezas, redefinições, erros. 5‐ Visão
aproblemática e ahistórica, concebendo a ciência como conhecimentos já elaborados e prontos
para a transmissão; esquecendo os problemas e o contexto histórico na origem dos conhecimen‐
tos científicos. 6‐ Visão exclusivamente analítica, divisão parcelar dos estudos, o seu caráter limi‐
tado, simplificador; esquecendo os esforços posteriores de unificação e de síntese. 7‐ Visão acu‐
mulativa, de crescimento linear, ignorando as crises, as rupturas e as remodelações profundas.
Tomando como referência estas imagens deformadas bem como os indícios de sua supe‐
ração, é que apresentaremos os resultados das análises das imagens patentes da atividade cientí‐
fica segundo os licenciandos participantes da pesquisa. Para empreenderemos a análise das ima‐
gens latentes da atividade científica, buscando com a mesma identificar o simbolismo e o imagi‐
nário científico dos licenciando em ciências, nos reportamos à teoria do imaginário de Gilbert
Durand, que apresentamos de forma sintética conforme segue:
O tempo e a morte são as duas grandes angústias que aterrorizam o ser humano. Ante a
essas angústias é que a laboriosa imaginação virá em nosso auxílio, criando imagens e relações
de imagens que constituirá o nosso imaginário. Segundo Durand o imaginário é “[...] o conjunto
das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens – aparece‐
nos como o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pen‐
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samento humano” (DURAND, 1997, p. 18). Ele utiliza a noção de “trajeto antropológico”, isto é,
“[...] a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimilado‐
ras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” (DURAND, 1997, p. 41). As‐
sim, o imaginário é formado no trajeto antropológico, podendo “indistintamente partir da cultura
ou do natural psicológico, uma vez que o essencial da representação e do símbolo está contido
entre esses dois marcos reversíveis” (DURAND, 1997, p. 42).
Durand organiza o Imaginário humano em dois Regimes de Imagens ou do simbolismo: o
Diurno e o Noturno. O Regime Diurno relaciona‐se à dominante postural, são constelações de
imagens relativas à elevação, à purificação, à luz, ao pai. O Regime Diurno é marcado pelo dua‐
lismo, é o “regime da antítese”, sendo assim constituído em duas partes: a primeira ‐ “As faces
do tempo” ‐ representa o imaginário da angústia humano diante da temporalidade (símbolos
teriomórficos, nictomórficos, catamórficos); a segunda ‐ “O cetro e o gládio” – representa o ima‐
ginário da fuga diante do tempo ou da vitória sobre o destino e a morte (símbolos ascencionais,
espetaculares e diairéticos). No Regime Diurno o tempo e a morte assumem conotações negati‐
vas e agressivas para o ser humano, o imaginário atua no sentido de vencer o tempo. No Regime
Noturno o imaginário apresentará outro sentido para o tempo e a morte, marcado pelo acolhi‐
mento, a intimidade e o repouso.
Com base, portanto, na classificação simbólica apresentada nos Regimes de Imagens (Di‐
urno e Noturno) é que procedemos à análise das imagens latentes acerca da atividade científica,
procurando levantar estas imagens e captar o sentido antropológico do seu simbolismo. Dito de
outra forma, como o imaginário científico se constitui como uma resposta humana à angústia do
tempo e da morte.
MATERIAIS E MÉTODO
Tivemos como sujeitos sete acadêmicos que cursam o 6º e 7º períodos das Licenciaturas
em Química, Física e Biologia. Para a coleta de dados foi elaborado e aplicado um instrumento
em folha única, dividido em dois quadros. No primeiro quadro foi solicitado ao acadêmico que
fizesse um desenho que representasse a atividade científica. No segundo quadro foi solicitada a
elaboração de um texto explicativo sobre o desenho.
As informações obtidas na aplicação do instrumento foram sistematizadas, analisadas e
interpretadas enquanto unidade discursiva desenho‐texto, à luz da literatura. A interpretação das
imagens observa dois critérios ou níveis de análise: o patente e o latente. Como observam Teixei‐
ra e Cuyabano (2004, p. 57) “A interpretação deve destacar a estrutura intencional que une os
sentidos patente e latente e apresentar uma espécie de tradução da multivocidade semântica
que caracteriza toda atitude simbólica, pois o símbolo é sempre polissêmico”. A imagem patente
é a que se manifesta aos sentidos, de origem empírica, é o aparente, fruto da imaginação repro‐
dutiva. A imagem latente é a que não se apreende apenas por sua manifestação aos sentidos, é o
não aparente, fruto da imaginação criadora. Pela imagem patente interpretamos a visão de ciên‐
cia. Pela imagem latente interpretamos o simbolismo e o imaginário da ciência. Consideramos na
análise o diálogo interdisciplinar. Com abordagem multireferencial, tomamos como referência
para a análise da imagem patente os estudos de Gil‐Pérez, Cachapuz, Alís, Praia, Carvalho, Vilches
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e Montoro. Para a análise da imagem latente nos reportamos à Teoria do Imaginário de Durand.
Para efeito de análise e preservação de identidade, os sujeitos da pesquisa foram classifi‐
cados com um código referente ao curso de licenciatura que fazem (“BL” – Biologia; “FS” – Física;
“QM” ‐ Química), acrescido do número sequencial (1, 2 e 3) que indica o quantitativo de partici‐
pantes por curso. Portanto, passamos agora a nos referir aos sujeitos da pesquisa a partir desta
codificação (BL1; FS1; FS2; FS3; QM1; QM2: QM3). A análise e interpretação das imagens é feita
com base no sentido patente e latente. Num esforço teórico buscamos analisar as imagens na
unidade discursiva desenho‐texto, na especificidade dos elementos apresentados por cada um
dos sujeitos da pesquisa, identificando os aspectos comuns e recorrentes entre as imagens pro‐
duzidas. Procuramos apresentar as imagens (desenho‐texto) numa sequencia discursiva, de tal
forma que ao expormos os resultados da análise de uma imagem produzida por um determinado
aluno, estaremos também nos reportando às convergências ou constelações (Durand) com a
imagem que outro aluno produziu.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Numa primeira análise realizada nos dados obtidos com os licenciandos de ciência, depa‐
ramo‐nos com a prevalência do que Gil‐Pérez, Cachapuz, Alís, Praia e Montoro (2001) denomina‐
ram “imagens deformadas da natureza da ciência”. Tomando como referência estas imagens de‐
formadas bem como os indícios de sua superação, passamos a apresentar os resultados das aná‐
lises das imagens patentes da atividade científica segundo os participantes da pesquisa.

Figura 1‐ Desenho de BL1
BL1 explica que o seu desenho (Figura 1) “representa uma pessoa observando um ser vivo
(planta) com uma lupa. Representa o aspecto primordial da atividade científica, a observação e
investigação” (BL1, grifo nosso). Pelo desenho e a explicação dada por BL1, o patente nos mostra
a seguinte imagem da atividade científica: pessoa‐sujeito‐cientista a observar e investigar a natu‐
reza‐objeto‐planta, com a mediação de um instrumento‐lupa. Assim, temos os elementos que
compõem a representação tradicional do processo de conhecimento científico: o sujeito, o obje‐
to e o método (observação, investigação, instrumento).
Nessa imagem encontramos a forma montanhosa, piramidal e solar do homem‐sujeito‐
cientista. O corpo do observador transmite a imagem de uma montanha ou pirâmide, enquanto a
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sua cabeça lembra o sol. A mesma simbologia do alto encontramos na “gigantilização” (Durand,
1997) do observador‐sujeito‐cientista em contraposição à “minutirização” (Durand, 1997) do ob‐
servado‐objeto‐planta. A observação, a lupa, como já afirmamos são imagens ligadas à oculari‐
dade. Este é um tema recorrente na tradição ocidental que se observa pelo predomínio de ex‐
pressões visuais como “visão de mundo”, “cosmovisão”, “leitura de mundo”, “ponto de vista”,
“evidência”, “foco”, “intuição”, “perspectiva”, “olhar”, “elucidação”, etc., e no jogo metafórico da
bipolaridade luz e trevas. O conhecimento é luz, a ignorância é trevas (tema que recorda dentre
outros: o mito de Prometeu, a gnosiologia platônica, a cegueira de Édipo, a razão iluminista, a
ciência moderna).
De tal forma, temos uma visão empirista e indutivista da atividade científica, o que corro‐
bora com os estudos feitos por Praia; Cachapuz, Gil‐Pérez (2002):
A perspectiva epistemológica quase sempre implícita e algumas vezes explícita em currí‐
culos de ciências é de raiz tendencialmente empirista‐indutivista. Podemos afirmar que
foi esta a concepção herdada do positivismo e que está implícita em recomendações que
se fazem aos alunos: façam observações repetidas, observem com atenção, seleccionem
as observações importantes... A questão não é, naturalmente, de desvalorizar o papel da
observação em ciência ou no ensino das ciências mas sim de reapreciar o seu papel e es‐
tatuto na construção do conhecimento. Segundo os empiristas clássicos a ciência começa
com a observação, devendo o observador registar de um modo fidedigno tudo aquilo
que pode ver, ouvir etc., para a partir daqui estabelecer um série de enunciados dos
quais derivam as leis e as teorias científicas que vão constituir o conhecimento científico.
(PRAIA; CACHAPUZ, GIL‐PÉREZ, 2002, p. 134).

Na visão empirista e indutivista o cientista vai a campo, pela empiria observa e investiga o
seu objeto in loco. Na imagem o instrumento (lupa) do cientista amplia os sentidos que é a fonte
do conhecimento (empirismo).
A seguir temos o desenho (Figura 2) e a respectiva explicação dada por FS3, sendo ambos
inequívocos no entendimento do conhecimento como uma extensão da visão. Assim, fazer ciên‐
cia é ver de forma ampliada e precisa a partir da mediação dos instrumentos tecnológicos.

Figura 2 ‐ Desenho de FS3
Microscópio, porque um microscópio? Microscópio traduz o desejo de descoberta do
homem através das lentes, para alcançar aquilo que através de seus olhos naturais ele
não consegue enxergar. Vê o inimaginável, um mundo cheio de segredos, que sem essas
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lentes auxiliares seriam difíceis de ser descoberto. Logo a ciência é feita de perguntas e
muitas delas sem respostas, atiçando cada vez a curiosidade do homem tanto no mundo
macroscópico, como no mundo microscópico. (FS3, grifos nossos).

Em FS2 percebemos o laboratório (Figura 3) como lugar da observação e da experimenta‐
ção. Sendo que nesta imagem se fazem presentes os símbolos diairéticos da pureza e da separa‐
ção, isto porque a imagem revela que a atividade científica é concebida como um ato de purifica‐
ção, ou seja, sagrada por pertencer a uma determinada comunidade – a científica. Como forma
de se diferenciar se fazem presentes os instrumentos que possibilitam o ritual de purificação, os
quais separam, cortam e purificam (DURAND, 1997).

Figura 3 ‐ Desenho de FS2
O desenho acima retrata um laboratório envolvendo as áreas de biologia, física e quími‐
ca, que comumente costumamos ver essa associação. Quando os professores falam em
ciências, é normalmente nessas áreas, e direcionam que a teoria pode ser constatada
nos laboratórios através de experimentos. (FS2).

Segundo o aluno QM1, “A ciência tem o papel de explicar como tudo surgiu, ou seja, as
principais dúvidas do universo”. O aluno em seu desenho (Figura 4) “expressa o mundo no qual é
o objeto de estudo da ciência e suas consequências e implicações com o seu surgimento”. Pode‐
mos dizer que temos o clássico esquema do processo do conhecimento: sujeito/homem – obje‐
to/mundo. Não se destaca que o objeto de estudo da ciência é também construído teoricamente;
não é dado, mas sim elaborado a partir de escolhas teóricas, metodológicas, epistemológicas.

Figura 4 ‐ Desenho de QM1
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Na imagem produzida por QM1 (Figura 4) e QM3 (Figura 5) o simbolismo da elevação se
faz presente, pois encontramos o desenho da cabeça, símbolo da verticalidade, do alto, da virili‐
dade, do poder. Nela a cabeça é representada como a sede da razão, da inteligência, e está asso‐
ciada ao conhecimento e ao governo do agir humano. Assim, para QM3 é da cabeça, por meio da
palavra (símbolo de iluminação e potência) que emergem “futuro, dedicação, aprendizado, co‐
nhecimento, descoberta”. Em QM1 a cabeça é sustentáculo para o mundo.

Figura 5 ‐ Desenho de QM3
QM3 ao explicar o seu desenho (Figura 5) coloca que “o aluno ganha vários adjetivos aca‐
dêmicos, ganha um vasto conhecimento em relação a sua atividade científica. Ele só tem a so‐
mar, a crescer como universitário obtendo uma visão a mais” (QM3).
Ao considerarmos o semantismo na imagem e nas explicações do aluno temos uma pola‐
ridade, entre luz e trevas, expressa pela constelação dos símbolos espetaculares (da luz) com a
visão (conhecimento) e pela constelação dos símbolos nectomórficos (das trevas) com a cegueira.
O ocularismo, já por nós analisado, é aqui representado pelas lentes do microscópio que vê o
inimaginável (luz/conhecimento), em socorro aos olhos naturais que não consegue enxergar (tre‐
vas/ignorância). O mundo emerge cheio de segredos, mas velado aos olhos naturais, cabendo à
ciência desvelar os segredos do mundo e vencer as trevas da ignorância.
Os termos usados por QM3 ‐ conhecimento, somar, visão a mais, futuro, aprendizado,
descoberta ‐ não são palavras soltas e desconexas no contexto da análise que fazemos sobre a
imagem da atividade científica. Ao contrário, elas se relacionam e ganham sentido se observadas
sob a ótica da perspectiva epistemológica empirista‐positivista. Segundo está perspectiva a ativi‐
dade científica iniciada pela observação leva‐nos pelo acúmulo crescente de conhecimento à
descoberta das leis que regem os fenômenos e a consequente capacidade de predição e domínio
da natureza. Cachapuz; Gil‐Pérez; Carvalho; Praia; Vilches (2011) classificaram esta forma de con‐
cepção do conhecimento científico como uma “visão acumulativa, de crescimento lineal”, uma
“visão simplista” que desconsidera as rupturas e os embates teóricos no processo histórico das
descobertas científicas.
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A própria noção de descoberta pode ser portadora da ideia equivocada de que o conhe‐
cimento científico ocorre de “observações fortuitas” (PRAIA; CACHAPUZ, GIL‐PÉREZ, 2002). Na
noção de descoberta estão contidas outras ideias caras ao positivismo como as de objetividade e
neutralidade do conhecimento científico. Descobrir é literalmente tirar o que cobre; o que estava
encoberto, escondido, desconhecido vem à luz, passa a ser visto, conhecido. A ação do sujeito
que descobre não é de criação ou construção, ele apenas revela o que estava encoberto. Ou seja,
a primazia é do objeto, o conhecimento é dado de forma objetiva e neutra, não importando
quem faz a descoberta ou o contexto na qual ela ocorre.
A análise da imagem, ainda nos leva a considerar o aspecto solitário e individual ou mes‐
mo da ausência do sujeito nas representações da atividade científica, com o predomínio apenas
dos instrumentos de pesquisa como anteriormente já analisamos. Cachapuz; Gil‐Pérez; Carvalho;
Praia; Vilches (2011) denominaria isso de deformação da imagem da ciência ao colocar esta a
partir de “uma concepção individualista e elitista”. Segundo eles, os “conhecimentos científicos
aparecem como obra de gênios isolados, ignorando‐se o papel do trabalho coletivo, dos inter‐
câmbios entre equipes” (CACHAPUZ; GIL‐PÉREZ; CARVALHO; PRAIA; VILCHES, 2011, p. 42). Soma‐
se ainda a esta visão individualista, uma tendência a uma visão descontextualizada da atividade
científica, ignorando as relações entre ciência e sociedade. Dos participantes da pesquisa apenas
o texto explicativo de QM2 faz menção à comunidade científica:
O erlenmeyer além de um símbolo que muitas vezes é utilizado para representar a ciên‐
cia, aqui eu o utilizo como sendo o desejo de muitos pesquisadores, ter em suas mentes
o controle de situações de soluções. As bolhas saindo somente de um lado do erlenme‐
yer representa a imprevisibilidade, os desastres que ocorrem em pesquisas, industriais,
derramamentos químicos. Já o outro lado do Erlenmeyer, representa os acertos, de certo
modo a calmaria das situações. O líquido representa toda a comunidade científica, a ter‐
ra, (a bola dentro do erlenmeyer) representa todo o resto, o soluto. (QM2).

Figura 6 ‐ Desenho de QM2
E mais uma vez, apenas em QM2 (Figura 6) encontramos alguma referência sobre a rela‐
ção da atividade científica com a história e a sociedade, nos demais o silêncio é total ou então se
faz referência ao mundo natural sempre no sentido de objeto da ciência não percebendo o sujei‐
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to da ciência como parte integrante e responsável por este mundo pesquisado.
Numa interpretação durandiana, considerando apenas o desenho (Figura 6), veremos que
estamos diante de um símbolo de inversão dentro da estrutura mística do imaginário, próprio do
regime noturno da imagem. Seria o símbolo do encaixamento e redobramento, por tratar de
[...] uma maneira de assimilar, “engolir”, o outro para se apropriar de sua essência: nas
diversas mitologias, encontram‐se peixes grandes que engolem os menores; é também o
caso das bonecas russas em que a maior contêm as menores; e das cantilenas universais
de “encaixe”, como por exemplo “a velha afiar” (PITTA, 2005, p. 30).

Diante disso, podemos dizer que a Ciência para esse licenciando seria uma atitude passí‐
vel de resolução/compreensão dos fenômenos, porém isso ainda não é possível, pois as investi‐
gações científicas são constituídas de imprevisibilidades, ficando só o desejo de um controle da
ciência. No entanto, estamos diante de um símbolo polissêmico, pois a fala do licenciando traz
revelações do caráter positivista e sagrado da Ciência, ao colocar que o desejo de muitos pesqui‐
sadores é ter em suas mentes o controle de situações de soluções. Assim, a fala desse revela um
semantismo relacionado aos símbolos diairéticos, tais como: erlenmeyer‐bolhas‐pesquisas indus‐
triais‐derramamentos químicos ‐ acertos ‐ o líquido‐comunidade científica‐o soluto. Dessa forma,
mesmo observando elementos da estrutura mística, a estrutura heroica ainda é predominante.
A ideia de imprevisibilidade também é expressa por FS1 (Figura 7), segundo o qual “A ati‐
vidade científica é como atirar uma flecha no ar e pintar o alvo onde ela vai cair, muitas pesquisas
são feitas sem se quer imaginamos os possíveis resultados”. A representação leva‐nos a um dis‐
tanciamento de uma visão cientificista advinda do positivismo e de uma visão rígida, algorítmica,
infalível da ciência (CACHAPUZ; GIL‐PÉREZ; CARVALHO; PRAIA; VILCHES, 2011), pois o ufanismo
cientificista de uma “ciência elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante” (MORIN,
2010) perde fôlego, emergindo uma visão mais adequada e ponderada, em consonância com as
consequências socioambientais do desenvolvimento científico ao longo da história.

Figura 7 ‐ Desenho de FS1
Nesta imagem feita por FS1 (Figura 7) temos a representação do simbolismo ascensional e
espetacular, por meio dos desenhos da flecha, do alvo (também uma imagem ligada à ocularida‐
de) e do símbolo do átomo (representando a ciência/física) localizado no alto como um sol a ilu‐
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minar a ação do arqueiro (representando o cientista). O que impressiona no desenho produzido
por FS1 é a polaridade ascensão e queda; uma relação concomitante que se estabelece entre
símbolos ascensionais e espetaculares com símbolos catamórficos, simbolismo da queda/baixo (a
direção da flecha que cai, o alvo no chão). Este simbolismo de uma dialética paradoxal entre a
elevação e a queda, que interpretamos como expressão metafórica da própria situação de crise e
ambivalência da ciência moderna.
CONCLUSÃO
Da análise precedente constatamos a predominância do paradigma dominante da ciência
moderna, de base empirista, indutivista e positivista nas representações da atividade científica
entre os licenciandos participantes da pesquisa. A base epistemológica empirista, indutivista,
positivista é que dá sustentação ao que Santos (2003) denomina de “paradigma dominante” da
ciência moderna. Segundo a tese defendida por este autor estaríamos contemporaneamente
vivenciando a crise deste paradigma dominante, numa situação transitória de incerteza e emer‐
gência de um novo paradigma cientifico de “conhecimento prudente para uma vida decente”. Da
análise constatamos poucos elementos que apontam nesta direção, como a noção de imprevisi‐
bilidade, da possibilidade de erros e acertos da ciência, das consequências da atividade científica.
Na análise das imagens há o predomínio de símbolos relativos ao Regime Diurno. Ima‐
gens, portanto, ligadas a uma estrutura heroica, de elevação, iluminação, purificação e poder. O
homem que toma uma postura de enfrentamento diante do tempo e da morte. Neste caso, o
arquétipo do herói eufemiza‐se na imagem do cientista, que com suas armas (instrumentos e
conhecimento científico) passa a conquistar a natureza no desejo e na esperança de dominar o
seu monstro maior: o tempo e a morte. Com Durand (1997) constata‐se o isomorfismo e a cons‐
telação de imagens do alto com imagens da luz, pois várias foram as imagens produzidas que
remetem aos símbolos ascensionais (imagens do alto, simbolismo da elevação) e aos símbolos
espetaculares (imagens da luz, simbolismo da iluminação).
Instrumentos de pesquisa também foram representações da atividade científica nos de‐
senhos de FS2, FS3 e QM2. O instrumento é também a garantia do acerto ou da precisão para a
descrição daquilo que é observado. É notória a predominância da ocularidade como perspectiva
epistemológica. O desenho e o texto explicativo de FS2, FS3 e QM2 remetem a imagens da visão,
do olhar, da observação (lupa em BL1; microscópio em FS3; alvos em FS1; microscópio e telescó‐
pio em FS2). Fica evidenciado que a tarefa da ciência é a explicação e a descoberta dos fenôme‐
nos, ideia implícita nos desenhos já mencionados e explicitada no texto de QM1 (Figura 4), FS3
(Figura 2), e no desenho de QM3 (Figura 5).
A análise das imagens na unidade discursiva desenho‐texto que até agora empreendemos
demonstra a predominância de “possíveis visões deformadas da ciência”, “concepções errôneas
sobre a atividade científica a que o ensino das ciências deve prestar atenção, evitando a sua
transmissão explícita e implícita” (CACHAPUZ; GIL‐PÉREZ; CARVALHO; PRAIA; VILCHES, 2011, p.
37). No entanto, salientamos que também obtivemos, em número menor, imagens mais adequa‐
das com as perspectivas epistemológicas mais contemporâneas. Também destacamos o papel da
comunidade científica em QM2, que aponta para a superação de uma visão individualista e elitis‐
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ta da atividade científica. Ainda em QM2 é necessário destacar uma visão mais equilibrada da
atividade científica, que no dizer de Morin (2010, p.16), é “capaz de conceber e de compreender
a ambivalência, isto é, a complexidade intrínseca que se encontra no cerne da ciência”. Ao lado
dos acertos, QM2 se refere à imprevisibilidade e aos desastres advindos da atividade científica.
Por fim, observamos a relação existente entre os sentidos patente e latente da imagem da
ciência. Percebemos que se por um lado em seu sentido patente sobressai uma imagem distorci‐
da da ciência relativa ao paradigma dominante da modernidade, com alguns indícios de sua crise
uma ciência; por outro lado, desta imagem distorcida emerge em seu sentido latente a sua per‐
tença ao imaginário diurno em sua estrutura heroica. A imagem de uma ciência do alto e da luz,
heroica e triunfante, imagem esta que casa perfeitamente com o ideário científico iluminista e
positivista. Devemos prosseguir na pesquisa, estudando mais esta relação entre o patente e o
latende e, num passa mais adiante, tentar investigar a relação desta imagem síntese e predomi‐
nante da ciência na constituição do ser professor de ciências.
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RESUMO
A Educação Profissional e Tecnológica, com o intuito de
levar uma formação integral, porém centrada na
formação tecnicista, voltada para o mercado de
trabalho, os cursos oferecidos pelos Institutos Federais
tem tido uma procura significativa principalmente por
famílias carentes, com o intuído de ingressar seus filhos
no mercado de trabalhado, de forma que este jovem
possa ajudar nas despesas familiares. Sendo o curso
técnico em informática um dos mais procurados por
essa demanda, este trabalho vem com o objetivo de

verificar a real eficácia deste curso tecnológico na vida
desses jovens, perfazendo um questionamento a cerca
de sua atuação profissional atual, se estão inseridos no
mercado de trabalho, e se estão devidamente
exercendo funções relativas à sua formação técnica,
bem como verificou as reais dificuldades encontras
pelos egressos após sua formação e sua satisfação com
os conteúdos aprendidos durante o curso.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação tecnológica; Institutos Federais; Curso técnico em informática; Egressos.

EVALUATION OF COMPUTER TECHNICIAN COURSE OF IFTO / NATIONAL HARBOR THE
PERSPECTIVE OF GRADUATES
ABSTRACT
The Technological Education, in order to lead a
full, but focused on technical education training, aimed
at the labor market, the courses offered by the Federal
Institutes has been a significant demand mainly for
needy families, with the intuited joining their children
worked in the market, so that this young man can help
with family expenses. Being the technical course in
computer science one of the most sought after by this
demand, this work is aimed to verify the real

effectiveness of this technology course in the lives of
young people, making a question about your current
professional activity, whether they live in labor market,
and that they are properly exercising their functions
relating to technical education, as well as find the real
difficulties found by graduates after their training and
their satisfaction with the content learned during the
course.

KEY‐WORDS: Technology training; Federal Institutes; Associate degree in computer science; Graduates.
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INTRODUÇÃO
Preparar jovens para o mercado de trabalho é o principal objetivo da educação profissional
e tecnológica, que se diferencia do ensino secundário convencional, principalmente por esse
fator tecnicista. Esta modalidade de educação começou a ser tratada, mais profundamente, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996),
complementada pelo Decreto 2208, de 17 de abril de 1997 e reformado pelo Decreto 5154, de 23
de julho de 2004.
De acordo com Martins(2005), o ensino profissional e tecnológico tem se diferenciado do
outro ensino secundário, pelo seu papel funcional, capitalistas e social, no sentido de que a
formação integral destes jovens, seja visando uma adaptação ao mercado de trabalho e à
sociedade onde vive.
Neste contexto, a expansão da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil deve‐se pela
importância social e às políticas relacionadas com o mundo do trabalho, mas também visa
contribuir com a elevação do grau de escolaridade. Oportunidades principalmente para jovens
carentes, oriundos de famílias pobres, o ensino profissional e tecnológico tem sido uma nova
opção para estes jovens, na busca social, na busca por um bom emprego, na perspectiva familiar,
de ver seus filhos encaminhados, e prontos para assumir sua vida financeira, assim como ajudar
na renda familiar.
As rápidas mudanças ocorridas na sociedade como, a globalização da economia, os avanços
tecnológicos e as novas exigências do mercado de trabalho exigem que a formação profissional
seja feita corretamente; isto é, de maneira consciente e de acordo com a demanda do mercado e
da região onde vive o aluno.
Nesse sentido, a Instituição deve estar engajada no desenvolvimento de profissionais que
atendam as demandas identificadas pela vocação regional bem como estar preocupada com a
formação de cidadãos competentes. Dessa forma, acredita‐se que as Instituições de Educação
Profissional e Tecnológica devem se preocupar em oferecer um ensino técnico de qualidade e
que atendam as necessidades frente às transformações da sociedade atual.
Em um mundo cada vez mais globalizado e economicamente ativo, levando em
consideração as demandas de um país capitalistas, o curso de técnico em informática vem suprir
essa carência excessiva de profissionais, capacitados e instruídos de forma legítima para tal
atuação. O ensino médio tecnológico tem sido objeto de estudo, Cunha(2000), se refere a
ampliação do ensino técnico, como uma pressão da sociedade econômica, que atinge
principalmente as famílias carentes, que necessitam que seus filhos sejam inseridos de forma
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mais rápida ao mercado de trabalho, para que possam ser agregados de forma ativa e
participativa a renda familiar.
Moura(2007) nos afirma em seu estudo que os Institutos Federais consolidam‐se ainda
mais como referência de qualidade na formação de técnicos de nível médio. Assim, os
profissionais egressos dessas instituições compõem quadros importantes de grandes empresas
nacionais e internacionais.
Com base no exposto, este estudo se volta para a educação profissional, mais
especificamente para os egressos do curso técnico em informática do IFTO Campus Porto
Nacional no estado do Tocantins. Busca verificar a importância deste curso na vida dos alunos, se
eles realmente estão sendo beneficiados na pós‐formação, se estão sendo inseridos de fato no
mercado de trabalho e quais as reais dificuldades encontradas por eles na sua trajetória
profissional.
Os Institutos Federais constituem um espaço fundamental na construção dos caminhos
com vista ao desenvolvimento local e regional. Para tanto, devem ir além da compreensão da
educação profissional e tecnológica como mera intermediadora de pessoas para o trabalho
determinado por um mercado (PACHECO,2011).
Ainda segundo Pacheco(2011), Essa modalidade da educação vem sendo considerada
como fator estratégico não apenas na compreensão da necessidade do desenvolvimento
nacional, mas também como um fator para fortalecer o processo de inserção cidadã para milhões
de brasileiros.
Segundo Rocha et al (2005), a pesquisa de acompanhamento de egressos é de suma
importância para uma instituição de ensino avaliar a eficácia da sua atuação e poder revê‐la no
que considerar necessário, podendo implementar políticas e estratégias de melhoria da
qualidade do ensino, de modo a atender às necessidades da sociedade.
Nesse mesmo viés, Patrão e Feres (2009), asseguram que os egressos, além de atores
potenciais de articulação com a sociedade, revelam‐se como fonte de informações que permite
retratar a forma como a sociedade em geral percebe e avalia estas instituições, tanto do ponto
de vista do processo educacional, como também do nível de interação que se concretiza.
Portanto, é vital que as instituições de ensino constituam um canal de comunicação com este
segmento. A pesquisa de egressos torna‐se uma ação significante neste contexto, uma vez que
possibilita o levantamento de informações em relação à situação dos egressos no mundo do
trabalho. O resultado dessas pesquisas é fundamental para o planejamento, definição e
retroalimentação das políticas educacionais das instituições (p.10).
Dentro deste contexto, a pesquisa com os egressos do curso técnico de informática do
IFTO campus Porto Nacional Tocantins justifica‐se por ser uma ferramenta estratégica, que cria
condições para avaliar o processo de inserção dos mesmos no mundo do trabalho, o seu perfil e a
percepção dos egressos em relação à formação recebida na sua trajetória de aluno nesta
instituição.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

MATERIAIS E MÉTODOS
Porto nacional, localizada há aproximadamente 60 km da capital Palmas Tocantins, de
acordo com dados do IBGE(2010) a renda média do Tocantinense era de R$ 512,00, o que nos
mostra a importância da inclusão social de jovens oriundos destas famílias com renda por pessoa
inferior ao salário mínimo. O campi de Porto Nacional implantado recentemente atende a mais
de 400 alunos, em sua maioria vindos de famílias carentes, sendo mais uma opção, ou por
ventura a única opção em se tratando de ensino médio voltado ao mercado de trabalho desta
cidade.
Pesquisa com caráter transversal e explicativo, pois busca “a explicação dos fatores
determinantes do fato pesquisado”, foi aplicado de forma presencial, um questionário objetivo
de múltiplas escolhas com 18 questões relacionadas a formação e a atual situação profissional,
para verificar a satisfação dos alunos recém‐formados com o Curso Técnico em Informática
ofertado pelo Instituto Federal da cidade de Porto Nacional Tocantins, verificando também se os
mesmos estão inseridos no mercado de trabalho, se a formação profissional e tecnológica ajudou
neste processo, e qual sua participação na renda familiar.
A pesquisa proposta foi baseada em uma abordagem mista com a utilização de métodos
quantitativos e qualitativos, em que os métodos qualitativos objetivam torná‐la consistente, e
métodos quantitativos buscam garantir precisão nos resultados, evitando distorções de análise e
interpretação.
O método qualitativo se faz importante no sentido de identificar e explorar os significados
dos dados obtidos, assim possibilitando estimular o desenvolvimento de novas compreensões
sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos sociais. Já a pesquisa quantitativa permite a
mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra
que o represente estatisticamente. A vantagem de poder usar os dois métodos é, por um lado,
explicitar todos os passos da pesquisa e, por outro, evitar a interferência de sua subjetividade nas
conclusões obtidas (NEVES, 1996).
10 (dez) alunos egressos do Curso Técnico em Informática (2012), ou seja, 25% de uma
turma de 40 alunos que se voluntariaram à pesquisa. O critério de seleção dos sujeitos obedeceu
aos seguintes pressupostos:

a) Egressos do Curso de Informática do ano de 2012;
b) Residentes em Porto Nacional Tocantins;
c) Independente de faixa etária ou gênero;
d) Dispostos a serem entrevistados e que tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de nossas análises é possível observar a características daqueles que procuram os
cursos técnicos do Instituto Federal de Porto Nacional Tocantins, quando 80% (Grafico 1) dos
entrevistados dizem cooperar muito, ou parcialmente com as despesas familiares. E embora todos
afirmaram se sentir preparados para o mercado de trabalho, e possível verificar, devido o pouco
tempo após sua formação, e como os próprios voluntários citaram, a falta de experiência, como
um dos principais fatores responsáveis pela dificuldade na busca por um emprego na área.
Moura(2007) destaca que a intensão primordial do Governo ao expandir os cursos técnicos
no Brasil, é possibilitar a jovens filhos de familiar carentes, a inserção imediata no mercado de
trabalho, aumentando assim a renda familiar e a qualidade de vida.
No que se refere aos conteúdos aplicados durante o curso, há uma leve divisão de opiniões,
quando apenas 60% (Grafico 2) dos entrevistados afirmam ter atendido as exigências do atual
mercado de trabalho, o que reflete na contínua busca por aprimoramento do conhecimento,
levando 70% (Grafico 3) dos egressos a continuarem seus estudos ingressando em curso superior
na área de sua formação técnica, e os que não o fizeram pretendem fazer.
Todos os egressos afirmaram exercer atividades profissionais, porém, mesmo com os
objetivos do Governo sendo alcançado que é inserir esses jovens de forma preparada e imediata no
mercado de trabalho, verifica-se que 40% ainda trabalham fora de sua área de formação (Gráfico
4), por estarem estudando ou por terem encontrado melhor oportunidade em outra área. E apenas
30% (Grafico 4) estão atuando em empresas privadas dentro de seu eixo técnico profissional, que
é o mesmo percentual dos que atuam como autônomos dentro da área de informática.
Percebemos que embora todos estejam inseridos no mercado de trabalho, mesmo que fora
de suas áreas, e ajudando mesmo que parcialmente na renda familiar, é possível observar uma
satisfação com os conteúdos oferecidos durante o curso, boa parcela dos entrevistados, pretendem
se especializar ainda mais em suas áreas de formação, e nenhum dos egressos se diz arrependido
de ter ingressado em um curso profissionalizante, sendo atribuído conceito “ótimo” ao curso
técnico concluído, por 80% dos entrevistados, e apenas 20% opinaram por “regular”. Não
deixando de enfatizar a autoconfiança dos egressos quando se dizem muito preparados para o
mercado de trabalho, referenciando apenas à “falta de experiência” como a principal dificuldade
na hora de encontrar um emprego em suas áreas de formação.
Gráfico 1.
AJUDA NAS DESPESAS FAMILIARES ?

Gráfico 2
QUANTO AOS CONTEÚDOS RECEBIDOS DURANTE O CURSO
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Gráfico 3

Gráfico 4

INGRESSOU EM CURSO SUPERIOR ?

QUAL SUA SITUAÇÃO PROFISSIONAL ?

CONCLUSÕES
As informações colhidas foram satisfatórias para responder as inquietações que
fundamentam nossa pesquisa. A opinião de nossos egressos a cerca de sua formação e sua atual
situação profissional, nos leva a refletir a cerca do ensino profissionalizante, visualizando alguns
trechos que podem ser melhorados para que esta inserção ao mercado de trabalho seja ainda
mais eficaz, que perpassa algo além dos conteúdos técnicos ministrados nos Institutos. A falta de
experiência é sem dúvida um fator preponderante que impossibilitam esses jovens recém‐
formados, e segundo eles, muito bem instruídos, de exercer atividades em suas devidas áreas de
formação, de conseguirem um bom emprego, de se inserirem no mercado de trabalho.
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RESUMO
Nas últimas 3 (três) décadas, uma série de
estudos emergiram no cenário das pesquisas na área da
educação, ressaltando a formação de professores como
uma das alternativas para a melhoria na qualidade do
ensino. Pesquisadores buscavam uma base de
conhecimentos que caracteriza a profissão de professor.
Essas pesquisas se infiltraram no Brasil influenciando as
políticas públicas. O PIBID surge em meio a essas
discussões
como
uma
alternativa
para
o
aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade da
formação inicial de professores. Portanto, essa pesquisa,
tem como objetivo, refletir sobre as implicações do
PIBID na constituição dos saberes docente dos bolsistas

do subprojeto Biologia do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Câmpus
Macau. Para isso, consultamos as obras de Tardif (2013),
Shulman (1987), Gauthier et al. (1998), Pimenta (2005),
Cunha (2004), portanto, esse construto teórico se
configura enquanto bibliográfico. Os resultados nos
mostraram que a atuação no PIBID aproxima os
licenciandos a realidade escolar, contribuindo para que
os bolsistas associem teoria à prática. Isso contribui na
mobilização de vários saberes como os curriculares, os
da ação pedagógica e o experiencial. Sendo assim, o
PIBID é uma importante ferramenta na construção da
profissionalização
docente.

PALAVRAS‐CHAVE: Formação inicial de professores, PIBID, Saberes docentes, Profissionalização docente.

INITIAL TEACHER OF BIOLOGY IN IFRN: REFLECTIONS ON TEACHERS KNOWLEDGE FROM THE
SHARES OF PIBID
ABSTRACT
In the last three (3) decades, a number of
studies have emerged on the stage of research in
education, emphasizing the training of teachers as an
alternative for improving the quality of teaching.
Researchers sought a knowledge base that characterizes
the teaching profession. These surveys have infiltrated
Brazil influencing public policy. The PIBID comes amid
these discussions as an alternative for the betterment
and improvement of the quality of initial teacher
training. Therefore, this research aims to reflect on the
implications of PIBID in the constitution of knowledge of
teaching fellows subproject Biology, Federal Institute of

Education, Science and Technology of Rio Grande do
Norte, Campus Macau. For this, we consulted the works
of Tardif (2013), Shulman (1987), Gauthier et al. (1998),
Pepper (2005), Cunha (2004), so this theoretical
construct is configured as literature. The results showed
that the performance in PIBID undergraduates
approaching the school reality, helping scholars
associate theory to practice. This helps in mobilizing
various knowledge as curriculum, the pedagogical action
and experiential. Thus, the PIBID is an important tool in
the construction of teacher professionalization.

KEY‐WORDS: Initial teacher education, PIBID, Knowledge teachers, Teacher professionalization.
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A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE BIOLOGIA NO IFRN: REFLEXÕES SOBRE OS SABERES
DOCENTES A PARTIR DAS AÇÕES DO PIBID
1 INTRODUÇÃO
No decorrer das últimas três décadas, a formação e profissionalização docente assumiu
relevância no contexto contemporâneo da educação. Essa formação tem sido palco de debates
constituindo‐se em eixo de estudos, pesquisas e políticas públicas. A ideia de profissionalização
consubstancia‐se às condições ideais que venham a garantir um exercício profissional de
qualidade. Essas condições incluem a formação inicial e a formação continuada, nas quais o
professor aprende e desenvolve competências, habilidades e atitudes profissionais específicas a
profissão de professor (SOUSA e MENDES SOBRINHO, 2014).
O autor Tardif (2013) comenta que o principal objetivo do movimento de
profissionalização é fazer com que o ensino passe do estatuto de ofício para o de profissão em
sua integralidade. Nesse caso, trata‐se de oferecer aos futuros professores uma formação
universitária de alto nível intelectual. No sentido mais íntimo, o que se deseja é desenvolver um
conjunto de competências profissionais baseadas em conhecimento científico.
Percebe‐se que a partir do momento que é enaltecido uma base de saberes específicas a
profissão do professor, é ressaltado a singularidade do trabalho docente. Os autores Sousa e
Mendes Sobrinho (2014, p.2) ressaltam que “ser um docente profissional implica, portanto,
dominar uma série de saberes, capacidades e habilidades especializadas que o fazem ser
competente no exercício da docência, além de uni‐lo a um grupo profissional organizado e
sujeito a controle”.
Em meio a isso, convém, portanto, adiantar que a ideia de profissionalização docente,
conforme tem‐se destacado, impulsiona algumas políticas públicas voltadas para a formação de
professores, pois eles precisam produzir saberes, para se transformarem em membros de uma
corporação específica: a dos que sabem ensinar (SOUSA e MENDES SOBRINHO, 2014). Dentro
dessa perspectiva, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), surge como
uma iniciativa das políticas públicas do país voltada para o aperfeiçoamento e a valorização da
formação de professores da educação básica.
Dentre tantos objetivos, o PIBID visa que as ações realizadas pelos subprojetos
participantes possam refletir na elevação da qualidade da formação inicial e continuada, na
mobilização dos professores da educação como (co)formadores dos futuros docentes, na
valorização do magistério, bem como na articulação entre os institutos/universidades e a escola
de educação básica (AIRES e TOBALDINI, 2013).
Partindo do pressuposto que a profissão de professor é caracterizada por um conjunto de
saberes e/ou competências específicas que o faz único enquanto profissional e que, ao longo das
últimas décadas um conjunto de políticas públicas, inclusive o PIBID, vêm sendo idealizadas com
o objetivo de melhorar a formação inicial desses educadores, esse construto teórico tem como
objetivo refletir sobre as implicações do PIBID na constituição dos saberes docente dos bolsistas
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do subprojeto Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, Câmpus Macau.
2 METODOLOGIA
Para alcançar esse objetivo, procuramos caracterizar o subprojeto PIBID com intuito de
identificar nas ações desenvolvidas uma base de conhecimentos específicos que, somados ao
próprio processo formativo dos licenciandos, se configurem como fatores subjetivos na
profissionalização dos futuros professores de Biologia bolsistas do subprojeto.
Para isso, consultamos na literatura especializada, alguns autores que desenvolveram
estudos referentes à profissionalização e os saberes docentes. Dentre eles, podemos destacar os
estudos de Tardif (2013), Shulman (1987), Freire (1996), Gauthier et al. (1998), Pimenta (2005),
Cunha (2004), Sousa e Mendes Sobrinho (2013) e Aires e Tobaldini (2013). Dessa forma, essa
pesquisa tem uma abordagem qualitativa e se utiliza da pesquisa bibliográfica e documental,
como procedimento metodológico.
3 AS AÇÕES DO SUBPROJETO PIBID BIOLOGIA: IDENTIFICANDO ELOS ENTRE TEORIA E PRÁTICA
O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura
participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação
Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos
devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da
sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático‐pedagógicas sob orientação
de um docente da licenciatura e de um professor da escola (CAPES, 2014).
As bolsas podem ser divididas em até cinco modalidades para estudo e pesquisa
adequadas as seguintes condições: coordenação institucional (permitida a concessão de uma
bolsa por projeto); coordenação de área (permitida a concessão de uma bolsa para cada
subprojeto); coordenação de área de gestão de processos educacionais (concedida a uma bolsa
por projeto institucional para o coordenador de área de gestão de processos educacionais);
supervisão (permitida a concessão de uma bolsa para supervisor para até, o mínimo de 5 e o
máximo de 10 alunos por Supervisor); e iniciação à docência (para estudantes da licenciatura)
(CAPES, 2014).
No IFRN câmpus Macau, o subprojeto Biologia, começou suas atividades a partir do ano
de 2010. Os licenciandos desenvolviam suas funções na Escola Estadual Professora Clara Téteo,
na cidade de Macau‐RN. O subprojeto foi renovado no ano de 2011, encerando esse ciclo em
2013. Nesse mesmo ano, um novo edital foi lançado ampliando à oferta de bolsas para iniciação
à docência, supervisores e coordenadores de área, 30 (trinta) novos licenciandos entraram
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tornando o subprojeto Biologia um dos mais preponderantes do IFRN, uma vez que, dentre os
demais subprojetos, é o que tem o maior número de bolsistas participantes.
Os bolsistas atuam na Escola Estadual Professora Clara Téteo semanalmente, lá são
orientados por professoras especialistas em Biologia, os licenciandos são divididos em duplas, as
quais desenvolvem suas atividades com uma docente em uma sala de aula específica. Na escola,
eles começam a vivenciar os primeiros ensaios da prática profissional, planejamentos, aulas
práticas, aulas teóricas, oficinas pedagógicas, gincanas, atividades lúdicas, aulas de campo e
projetos são algumas das atividades desenvolvidas pelos bolsistas no cotidiano escolar. Além
disso, os bolsistas iniciam a vivência na escola, com os diretores, a equipe técnica e os alunos,
esses momentos são cruciais no processo formativo de um profissional professor, pois evidencia
o local de trabalho desse futuro docente moldando a sua identidade enquanto professor.
Nessas ocasiões, tem‐se início os primeiros momentos de prática profissional desses
bolsistas, eles começam a vivenciar os dilemas e peculiaridades que envolvem o processo de
ensino e aprendizagem. Em meio a isso, para assegurar esse construto, os futuros professores
precisam recorrer aos conhecimentos teóricos e metodológicos apreendidos no decorrer do seu
curso formativo, conciliando assim, a teoria à prática. Vários estudos em âmbito nacional vem
sendo realizados nos últimos anos ressaltando os problemas que envolvem a dicotomia entre
teoria e prática na formação do professores, uma dessas estudiosas é Pimenta (2005), ela
ressalta que essa constatação pouco contribui na compreensão das contradições da prática social
e educativa e sugere uma reformulação nos currículos das licenciatura no Brasil.
Além de Pimenta (2005), Pereira (2006) também discorre sobre esse assunto,
comentando que até então, a formação de professores está centrada na “separação” entre a
teoria e a prática. Ele enaltece que muitas vezes a prática é tratada como uma aplicação da
teoria. A vivência na escola, segundo esse modelo de formação, propriamente não inventa, não
cria, não introduz situações novas. A inovação vem sempre da teoria. Essa maneira dicotômica e
hierarquizada de separar teoria e prática se relaciona, em último instância, com a perspectiva
positivista de conhecer o mundo. Para que possamos quebrar esse pensamento arcaico,
precisamos enaltecer o papel da reflexão na prática profissional, pois, quando o profissional
reflete na ação, ele se torna um pesquisador no contexto prático.
Em meio a isso, além das atividades desenvolvidas em sala de aula na Escola Professora
Clara Téteo, ainda ocorrem encontros semanalmente com os coordenadores do subprojeto no
IFRN com o objetivo de discutir as práticas e anseios dos alunos na sua atuação. Os
coordenadores ainda designa e orienta os projetos de pesquisa dos bolsistas, sempre
relacionando esses estudos a formação docente e à prática pedagógica dos alunos. Partindo
desse princípio, o autor Pereira (2006) defende uma formação do professor “investigador”, com
objetivo de articular teoria e prática pedagógica, pesquisa e ensino, reflexão e ação didática. Ele
acredita que deve haver uma associação entre o ensino e a pesquisa no trabalho docente.
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OS SABERES DOCENTES E O PIBID

Como já discutimos anteriormente, as ações dos bolsistas PIBID, em sua grande maioria,
estão centradas nos momentos de reuniões e encaminhamentos pelos coordenadores de área no
IFRN e na vivência cotidiana na Escola Professora Clara Téteo. Lá, os licenciandos recorrem aos
conhecimentos teóricos construídos no decorrer do seu processo formativo pelas disciplinas
específicas e pedagógicas para assegurar o seu “fazer docente”, além disso, ainda aprendem com
a experiência das professoras supervisoras, conhecidas como (co)formadoras. Todo esse
processo se configura como uma base de saberes construídos pelos bolsistas no decorrer dessa
ação, mas, quais são esses saberes?
Alguns estudiosos como Shulman (1987), Freire (1996), Gauthier et al. (1998), Pimenta
(2005), Tardif (2013) e Cunha (2004) formulam teorias baseadas na premissa do conjunto de
saberes/competências/conhecimentos que estão associados a profissão do professor. No Brasil,
especificamente, a introdução da temática deu‐se, inicialmente, pelas obras de Tardif (2013) e de
Gauthier et al. (1998) e, posteriormente pela divulgação dos trabalhos de autores brasileiros
como Freire (1996) e Pimenta (2005).
Os autores nomeiam essa base de conhecimentos específica do trabalho do professor em
três nomenclaturas: conhecimentos, competência ou saberes docente. O grupo de autores que
utiliza o termo “saberes” para referir‐se à ação de conhecer, compreender e saber‐fazer
associado à docência é mais numeroso e popular no Brasil, que qualquer outro (PUENTES,
AQUINO E QUILLICI NETO,2009). Por essa razão, desenvolveremos nosso estudo ressaltando as
pesquisas de Tardif (2013), Gauthier et al. (1998) e Cunha (2005).
O autor Gauthier et al. (1998), no esforço por superar um ofício feito sem saberes e
saberes sem ofício, apresenta uma outra visão do ensino, que parte da concepção segundo a qual
seis saberes devem ser mobilizados pelos professores para o exercício da docência. São eles: 1)
saber disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo ensinado; 2) saber curricular,
referente à transformação dos saberes produzidos pela ciência num corpus que será ensinando
nos programas escolares; 3) saber das ciências da educação, relacionado com o conjunto de
conhecimentos profissionais adquiridos que não estão diretamente vinculados com a ação de
ensinar; 4) saber da tradição pedagógica, relativo ao saber que se tem antes da formação
docente, adaptado e modificado mais tarde pelo saber experiencial e, principalmente, validado
ou não pelo saber da ação pedagógica; 5) saber experiencial, referente aos julgamentos privados
que o professor elabora com base na sua própria experiência, elaborando, ao longo do tempo,
uma espécie de jurisprudência; 6) saber da ação pedagógica, o saber experiencial dos professores
a partir do momento em que se torna público e que é testado por meio das pesquisas realizadas
em sala de aula (PUENTES, AQUINO e QUILLICI NETO,2009).
Uma das principais contribuições desse autor é justamente essa, o de ressaltar a
preocupação com os saberes referentes à ação pedagógica. Gauthier et al. (1998, p.34) enaltece
que “não poderá haver profissionalização do ensino enquanto esse tipo de saber não for mais
explicitado, visto que os saberes da ação pedagógica constituem um dos fundamentos da
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identidade profissional do professor”. Além desse saber, o autor aborda outros cinco saberes
básicos que são mobilizados durante o trabalho do professor.
A obra de Tardif (2003), como a de Gauthier et al. (1998), tem sido amplamente divulgada
no Brasil desde princípios da década de 1990. Ao contrário de Gauthier et al. (1998), o autor
Tardif (2003) descreve muito suscintamente, uma nova classificação e tipologia, integrada por
quatro saberes diferentes: 1) da formação profissional (da ciência da educação e da ideologia
pedagógica), referente ao conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de
professores; 2) saberes disciplinares, relacionados com os saberes dos diversos campos do
conhecimento, os saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje
integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas (por exemplo, a Biologia); 3) saberes
curriculares, associado aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a
instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados
como modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita; 4) experienciais,
vinculados ou baseados no trabalho cotidiano do professor e no conhecimento de seu meio, os
quais brotam da experiência e são por ela validados (PUENTES, AQUINO E QUILLICI NETO,2009).
Percebemos, portanto, que apesar dos autores discorrerem no que se refere a
nomenclatura das tipologias dos saberes, eles são consensuais a partir do momento em que
enaltecem questões como os saberes provenientes da formação acadêmica inicial, dos saberes
advindos do currículo, dos conhecimentos específicos do conteúdo histórico construído
socialmente pela cultura humana e dos saberes estabelecidos a partir da experiência e da ação
pedagógica na escola.
O autor Guimarães (2005) enaltece que a relação do professor com esses saberes não
acontece, ou não deveria acontecer, de maneira fragmentada. O professor lida com saberes
disciplinares numa perspectiva pedagógica e de construção de uma profissão. Portanto, com
certa independência, recriando‐os conforme o contexto, os recursos, sua história de vida, opções
pessoais e as necessidades do aluno.
As pesquisas de Tardif (2003) influenciou de forma significativa os estudiosos no Brasil,
uma das pesquisadoras que se apropriou dessa classificação foi Cunha (2004), entretanto, ela
propõe uma classificação dos saberes a partir de uma correlação com o campo da didática. A
autora enaltece a importância da didática na constituição desses saberes específicos, afirmando
que aqueles ligados à didática, são fundamentais para a estruturação profissional do professor,
devendo constituir o construto de sua formação inicial e/ou continuada.
Alguns desses saberes são incorporados durante a formação profissional, outros, durante
a sua prática. No entanto, dados os inúmeros problemas relacionados à questão da formação dos
professores, alguns desses saberes podem não ser desenvolvidos suficientemente durante a sua
formação inicial nem durante sua atuação profissional. Nesse sentido, percebemos que o PIBID é
um espaço no qual contribui para que os futuros professores possam se apropriar e incorporar
esses saberes (AIRES e TOBALDINI, 2013).
O autor Tardif (2013, p. 23), aprofunda esse olhar comentando a respeito da necessidade
de se repensar a formação dos professores a partir desse saberes:
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Até agora, a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo pelos
conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente numa redoma
de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, devendo, em seguida, serem
aplicados na prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero. Essa visão
disciplinar e aplicacionista da formação profissional não tem sentido hoje em dia, não
somente no campo do ensino, mas também nos outros setores profissionais.

Partindo desse construto, ressaltamos a importância do PIBID como um “agente” que
aproxima o futuro professor a realidade da escola, aos dilemas intrínsecos do processo de ensino
e aprendizagem e da pesquisa científica a partir das reflexões da prática profissional. Se até
então, os saberes constituídos por muitos cursos de formação se resumem aos saberes
disciplinares, o PIBID possibilita ao bolsista um emaranhado de significados que vão se
constituindo em um conjunto saberes específicos que fundam essa formação.
No decorrer do texto, descrevemos algumas das ações dos bolsistas PIBID, tanto na
escola onde atuam como no IFRN, local dos encontros com os coordenadores de área.
Percebemos que a partir do momento em que esses futuros profissionais são inseridos no
cotidiano escolar, eles são estimulados a articular saberes que competem a ação pedagógica, a
experiência profissional e o currículo da própria instituição. Esses saberes não são constituídos de
forma aleatória, de fato, os bolsistas são orientados, supervisionados e coordenados por
profissionais que compõe o programa para desenvolver uma atividade reflexiva e “madura”
sobre essa prática. Com relação a essa última constatação, a autora Gatti (2010) ressalta que os
professores desenvolvem sua profissionalidade tanto pela sua formação básica e na graduação,
como nas suas experiências com a prática docente, pelos relacionamentos inter‐pares e com o
contexto das redes de ensino.
Portanto, a partir do momento em que esses bolsistas são inseridos na escola, ao mesmo
tempo que estão adquirindo os conhecimentos teóricos nas universidades e nos institutos
superior de educação, eles mobilizam os mais variados saberes com intuito de assegurar a sua
prática profissional. Esse fator, corrobora para que esses licenciandos reflitam, questionem e
busquem
soluções
para
os
dilemas
que
envolvem
essa
prática.
Com vista nessa problematização, o autor Pereira (2006), esclarece que o futuro
professor, precisa compreender o próprio processo de construção e produção do conhecimento
escolar, entender as diferenças e semelhanças dos processos de produção do saber científico e
do saber escolar, conhecer as características da cultura escolar, saber a história da ciência e a
história do ensino da ciência com quem trabalha e em que pontos elas se relacionam. Isso é
possível apenas com uma formação integrada, que concilie os momentos de formação nos
bancos das universidades com as observações e intervenções na escola.
Tendo em vista esse emaranhado de saberes constituídos pelos bolsistas a partir da
vivência durante esse processo formativo diferenciado, nesse caso, a oportunidade de atuar no
PIBID conciliando teoria à prática e mobilizando esses saberes. Reconhecemos a atuação no
programa como uma oportunidade de se constituir enquanto professor fundamentando a sua
profissionalização. Os autores Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004) comentam que a
profissionalização docente é entendida como o desenvolvimento sistemático da profissão,
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fundamentada na prática e na mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no
aperfeiçoamento das competências para a atividade profissional. É um processo não apenas de
racionalização dos conhecimentos, e sim, de crescimento na perspectiva do desenvolvimento
profissional. A profissionalização reúne em si todos os atos ou eventos relacionados direta ou
indiretamente para melhorar o desempenho do trabalho profissional.
Portanto, entende‐se nesse caso, que a formação profissional é constante, contínua e
multidirecional, repleta de fatores que corroboram para que esses indivíduos se transformem em
membros de uma corporação específica: a dos que sabem ensinar. Nesse caso, percebemos que
o PIBID é um dos fatores que colabora para esse processo. Ao longo do texto, discorremos a
respeito das contribuições do PIBID no sentido de aproximar o licenciando a realidade da escola
pública logo no início do seu curso, contribuindo assim para que ocorra uma conciliação entre a
teoria e a prática. Logo após, enumeramos uma serie de saberes específicos ao trabalho do
professor, localizando o PIBID em meio a isso, depois disso, enaltecemos esses saberes como um
dos pilares que sustenta a profissionalização docente. Dessa forma, o PIBID otimiza a formação
de professores de Biologia, uma vez que contribui para que os participantes do programa
constituam uma identidade docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da década de 1980, uma série de estudos no campo da educação começaram a
enaltecer a formação de professores como um dos fundamentos para a melhora na qualidade da
educação. Estudiosos buscavam um significado para a profissão docente. Como parte desse
processo, eles sistematizaram a ação do professor em saberes, estes que frequentemente são
mobilizados na prática profissional. Em decorrência disso, o professor começou a ser visto, na
comunidade científica, como um profissional único, dotado de um conjunto de saberes
específicos constituído ao longo da sua formação inicial e continuada.
O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) surgiu algum tempo depois a
esses estudos como uma iniciativa do governo federal de melhorar a qualidade da formação
docente ofertando bolsas de estudos para os licenciandos das instituições de ensino superior do
Brasil. Um dos objetivos do programa é aproximar o bolsista a realidade da escola da educação
básica. É justamente a partir desse objetivo que o PIBID otimiza a formação de professores, uma
vez que esses alunos podem conciliar a teoria à prática constituindo e mobilizando esses saberes
logo no início da formação.
Percebemos, ao longo das nossas reflexões, que os bolsistas ao atuarem na escola são
estimulados a refletirem sobre a sua prática e, consequentemente, a mobilizarem saberes como
os da ação pedagógica, os disciplinares e os curriculares. Isso contribui na formação desses
professores uma vez que a partir desses momentos, os bolsistas vão se constituindo enquanto
futuro professor e formulando uma identidade docente.
Dessa forma, percebemos que alcançamos o objetivo principal desse construto teórico, já
que conseguimos refletir sobre como o Pibid contribui na formulação e na constituição dos
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saberes docente. Sendo assim, aprofundaremos os estudos nessa área procurando entender
como os próprios bolsistas visualizam essa questão da influência do PIBID nessa construção dos
saberes específicos à profissionalização docente.
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RESUMO
A Modelagem Matemática pode ser entendida como
estratégia de ensino e aprendizagem, oferecendo
contribuições que vão além da possibilidade de
interação da Matemática com a realidade. A abordagem
de um problema não matemático por meio desta
disciplina é uma forma de chamar a atenção dos
estudantes, ou seja, criando situações de aprendizagem
que os levem a novas descobertas. Dessa forma este
artigo tem como objetivo geral propor a modelagem
matemática para o ensino de geometria, um método de
melhor aprendizado, e como específicos: compreender
como é utilizado o método de modelos matemáticos na
sala de aula e conhecer os benefícios da aplicação deste
método. Para alcançar estes objetivos fizemos Pesquisa

bibliográfica para nos apropriarmos de conhecimentos
teóricos para nos embasar no trabalho e ainda
realizamos Pesquisa de Campo, onde aplicamos o
método de modelos matemáticos com alunos do
segundo ano do Ensino Médio na Unidade Escolar Edith
Nobre de Castro. Portanto, este trabalho nos permitiu
compreender a importância da modelagem matemática
para a o ensino de geometria e como os alunos podem
ser beneficiados quando os professores utilizam este
método.

PALAVRAS‐CHAVE: Modelagem matemática, geometria, sala de aula.

THE TEACHING OF GEOMETRY THROUGH MATHEMATICAL MODELS
ABSTRACT
The Mathematical Modeling can be understood as a
teaching and learning strategy, offering contributions
that go beyond the possibility of interaction of
mathematics with reality. The approach of a non‐
mathematical problem through this discipline is a way to
draw the attention of students, ie, creating learning
situations that lead to new discoveries. Thus this article
is to propose a general purpose mathematical modeling
for teaching geometry, a method of better learning, and
specific: to understand how we use the method of
mathematical models in the classroom and know the

benefits of this method. To achieve these goals we did
for bibliographic search purloin theorists to support us
in the work knowledge and still perform Field Research,
where we apply the method of mathematical models
with the second year students of Secondary Education in
School Unit Edith Noble Castro. Therefore, this study
allowed us to understand the importance of
mathematical modeling for the teaching of geometry
and how students can benefit when teachers use this
method.

KEY‐WORDS: Mathematical modeling, geometry, classroom.
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O ENSINO DE GEOMETRIA ATRAVÉS DE MODELOS MATEMÁTICOS
INTRODUÇÃO
Os modelos matemáticos são de suma importância para o desenvolvimento da
capacidade de prever, induzir e deduzir situações, levando também o ser humano à construção
de um conhecimento próprio, daí ter‐se escolhido a modelagem matemática com atividade
construtora do conhecimento geométrico. A Modelagem Matemática leva o aluno ao
desenvolvimento e à capacidade de argumentar de maneira coerente, a partir de modelos
concretos existentes.
Este artigo visa a discorrer sobre esse importante método de ensino na construção da
abstração geométrica, bem como sobre a aplicação dele em sala de aula, com o objetivo de
auxiliar a assimilação dos conteúdos de Matemática. Tais atividades foram aplicadas na Unidade
Escolar Edith Nobre de Castro, localizada na Travessa Dr. Barroso, 193; bairro Aldeia na cidade de
São Raimundo Nonato‐PI com os alunos do 2º ano do ensino médio, por acadêmicos de
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí ‐ IFPI.
MATERIAIS E MÉTODOS
O ser Humano na sua essência sempre buscou novas formas de facilitação de todos os
tipos de habilidades. No século XXI com grandes avanços tecnológicos, estes colocaram os
conceitos matemáticos aprova, causando questionamento no ensino. Com isso sente‐se a
necessidade de melhorar o Ensino da Matemática, que continuamente é presente na tecnologia,
com isso deu‐se o surgimento da Modelagem Matemática, trazendo uma melhor forma de
ensino e aprendizagem.
Os primeiros a utilizar a Modelagem Matemática no Brasil foram D’Ambrósio e Bassanezi,
na forma de cursos de especialização para professores de Matemática na Faculdade Estadual de
Guarapuava, hoje Unicentro. Onde os mesmo buscavam desenvolver essa metodologia de
ensino. O objetivo desses professores era motivar e facilitar o ensino da matemática rompendo o
método tradicional de teoria e exercícios de aplicação.
A modelagem matemática está francamente relacionada aos temas transversais como
indica os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Saúde, Trabalho e Consumo, Pluralidade
Cultural, entre outros, levando os alunos a refletirem matematicamente sua função social.
Segundo os PCNs:
Os temas transversais têm natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de
processos que estão sendo intensivamente vividos pela sociedade, pelos alunos e
educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de
soluções e alternativas. (BRASIL, 1998, p. 21).

Na metodologia de trabalho aplicamos atividades através do método de modelos
matemáticos com os alunos do 2º ano do ensino médio na Unidade Escolar Edith Nobre de
Castro, localizada na Travessa Dr. Barroso, 193; bairro Aldeia na cidade de São Raimundo Nonato‐
PI, por acadêmicos de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Piauí ‐ IFPI. Essas
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atividades se propuseram com a resolução de problemas matemáticos apresentados no decorrer
de conteúdos habituais do currículo e diretrizes da educação básica, fazendo o uso dos modelos
matemáticos presentes no ambiente escolar para um solução que se tornasse de fácil
entendimento do corpo discente.
A modelagem matemática sai do convencional e busca alternativas para tornar o
ambiente escolar mais agradável e com melhores níveis de aprendizagem. A matemática hoje
torna – se em alguns casos insignificante ao nosso aluno, e a modelagem matemática tem como
perspectiva, potencializar e problematizar as situações do cotidiano, fazendo com que o aluno
busque opções de pesquisas e tecnologias para resolvê‐lo, possibilitando um maior significado
para sua vida social, escolar e familiar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diversas medidas, como reformas, novos programas, aulas suplementares de apoio,
exames intermédios, planos de ação, currículos alternativos, mais tecnologia, entre outros, têm
sido implantadas nas escolas, sem que haja grandes melhorias no desempenho escolar dos
alunos, em especial na disciplina Matemática.
Dessa forma, nos indagamos: que fazer quando, cada vez mais, a eficiência real da escola
é o fator determinante no progresso dos países e das regiões, no mundo globalizado em que
vivemos? É lamentável que, nas nossas escolas, ainda não se tenha enveredado pela pedagogia
alternativa, pela aprendizagem integral e com prazer. De acordo com o educador Paulo Freire
(1996, p. 35) “O educador competente também sabe cultivar a alegria e a esperança; a esperança
de que ele e os educandos aprendam juntos, e resistam firmemente aos obstáculos à alegria de
todos”.
Nesse sentido, desde cedo as crianças devem ser imersas na curiosidade e gosto de
aprender através de modelos educativos estimulantes. Que modelo educativo pode ser mais
atrativo que a aprendizagem voltada para o seu cotidiano, através de uma modelagem adequada
ao aluno?
O estudo da geometria, a partir da observação, experimentação e exploração, desenvolve
no educando a capacidade de perceber, visualizar e reconhecer formas sendo capazes de
representá‐las, identificando propriedades e construindo as definições necessárias. Segundo
D’Ambrósio (1996, p. 41) modelos geométricos eram utilizados “para construções de igrejas, que
deram origem ao gótico, e para a pintura religiosa...”. Sendo assim, a geometria é um ramo da
matemática que se apresenta de diversas formas, cotidianamente pode‐se visualizar, nas
calçadas, nas casas, na natureza e entre muitos outros lugares e objetos. O ensino tradicional
apresenta a geometria somente através de modelos prontos, sem a preocupação de
proporcionar ao aluno um momento em que ele construa conhecimento. Segundo Freire (1996)
esse modelo é chamado de ensino bancário onde os conhecimentos são transmitidos aos alunos
de cima para baixo. O uso de materiais concretos no ensino da geometria permite que através da
manipulação de objetos o aluno vá construindo o seu conceito. Essa construção está diretamente
ligada ao que Oliveira (1997) chama de processo de internalização, ou seja, é a construção de um
conhecimento de fora pra dentro, e que quando internalizado torna‐se “apreendido” pelo aluno
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de forma a utilizar esse conhecimento como se fosse produzido por ele e não apreendido através
da mediação do professor e dos símbolos utilizados como ferramentas.
Dessa forma, foi identificada uma grande dificuldade por parte dos alunos em assimilar
determinados conteúdos matemáticos, que exigem abstração e raciocínio. O estudo de
Geometria exige que o aluno consiga visualizar determinadas áreas, segmentos, regiões
delimitadas por planos diferentes, etc. o que torna a Geometria um conteúdo com dificuldades a
ser estudado.
Buscamos então desenvolver com os alunos uma atividade prazerosa que pudesse
despertar o interesse pelas formas geométricas e, desta forma, facilitar a compreensão dos
conteúdos a serem trabalhados.
Levando em conta que a educação deve trabalhar com as diferentes linguagens sugerimos
uma atividade de ensino aos alunos, a Geometria a partir de Modelos Matemáticos existentes no
ambiente escolar. Tal atividade foi bastante produtiva e atrativa.
Após a execução do Projeto, voltamos à escola para obter resultados, como: melhor
rendimento escolar dos alunos, maior concentração dos discentes e maior interesse pelas aulas
de Matemática (principalmente em aulas de Geometria), e ainda maior interação entre os
alunos.
CONCLUSÃO
A partir deste trabalho podemos compreender que atividades lúdicas como instrumento
auxiliador no processo de ensino‐aprendizagem pode proporcionar resultados satisfatórios, visto
que possibilita a aproximação do aluno com a disciplina em questão, minimizando barreiras e
conceitos pré‐existentes. Além disso, esse tipo de atividade pode contribuir de maneira
significativa para o desenvolvimento da geometria através da Modelagem Matemática e da
capacidade de abstração.
No caso específico das atividades aqui relatadas, a equipe pôde observar que os alunos
que participaram delas, obtiveram melhor desempenho nos conteúdos estudados,
posteriormente à sua aplicação, uma vez que apresentaram um melhor desempenho,
principalmente em atividades envolvendo Geometria, assim como a capacidade de compreensão
de problemas abstratos.
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RESUMO
Este artigo visa realizar uma reflexão sobre os desenhos
animados japoneses, os animês, como Fullmetal Alche‐
mist, Seikon no Qwaser e Cavaleiros do Zodíaco sendo
produções que apresentam conteúdos químicos, como
apoio em sala de aula para melhor compreensão de
conteúdos pelos alunos e aumentar a frequência nas
aulas de química, pois devido à má impressão sobre a
matéria existe evasão nas turmas de uma escola estadu‐
al. E com uma nova abordagem chamar atenção dos
alunos em sala e transformar aulas de química que antes
eram cansativas e insuportáveis aos olhos dos alunos em
algo dinâmico e atrativo com a interação de desenhos
animados e conteúdos científicos. Levando a uma análi‐
se crítica sobre o conteúdo dos animes. Para melhor

compreender estas produções e situá‐las no âmbito das
discussões educacionais sobre mídias, propõe‐se num
primeiro momento compreender o que são os animes e
quais são os elementos caracterizadores destes dese‐
nhos animados, para então buscar descrever como estes
são caracterizados pela sociedade e que diálogos a esco‐
la pode travar com estas produções. Colhendo os resul‐
tados de uma aula de química diferenciada onde usa
fragmentos de animês para exposição de conteúdos
químicos.

PALAVRAS‐CHAVE: Animê, Ensino, Química, Mídias.

THE USE OF ANIMES LIKE AID CLASSES OF CHEMISTRY
ABSTRACT
This article aims to make a reflection on the
Japanese cartoon, the animes like Fullmetal Alchemist,
Seikon no Qwaser and Saint Seiya with productions that
have chemical content as support in the classroom for a
better understanding of content by students and in‐
crease the frequency in chemistry classes because due
to bad impression on evasion matter exists in a state
school classes. And with a new approach to draw atten‐
tion of students in the classroom and transform chemis‐
try classes that were previously tedious and unbearable
to the eyes of students into something dynamic and

attractive with the interaction of cartoons and scientific
content. Leading to a critical analysis of the content of
animes. To better understand these productions to
situate them in the context of discussions on education‐
al media, is proposed at first understand what are the
anime and what are the characteristic features of these
cartoons, then seek to describe how these are charac‐
terized by society and dialogues that the school can
hang with these productions. Reaping the results of a
different chemical class which uses fragments of animes
exposure
to
chemical
content.

KEY‐WORDS: Anime, Learning, Chemistry, Media.
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O USO DE ANIMÊS COMO AUXÍLIO EM AULAS DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
O termo animê surgiu como uma adaptação japonesa da palavra “animation”, originada no idio‐
ma inglês e que significa animação. Foi a partir de 1950 que essa palavra passou a ser usada co‐
mo um sinônimo de desenhos animados no Japão. Segundo Sato 2005, com a difusão de produ‐
ções de animação japonesas no exterior a partir da década de 1980, a palavra ‘animê’ virou sinô‐
nimo de animação com a estética e técnica desenvolvidas pelos japoneses, embora no Japão ela
signifique todo e qualquer desenho animado, japonês ou não. Muito do que caracteriza o mangá
palavra usada para designar as histórias em quadrinhos feitas no estilo japonês inspirou a com‐
posição do que hoje é o animê, como, por exemplo, os traços característicos de ambas as mídias.
A sociedade mudou muito no ultimo século, uma série de transformações culturais e tecnológi‐
cas que modificaram o relacionamento do ser humano com a mídia e o mundo. Através da diver‐
sificação e difusão dos meios de comunicação, os indivíduos vêm recebendo dados de várias mí‐
dias distintas ao longo do seu dia e conforme as mediações que atuam sobre ele. Em estudo de
Caruso & Silveira (2009), os quadrinhos e desenhos são utilizados para integrar conhecimento
científico e produção artística contribuindo para a construção de um espírito crítico e uma leitura
de cidadania.
Na área de ensino sempre surgiram meios pra envolver os alunos em novos espaços de ensino e,
sendo os animês grande sucesso nas ultimas décadas entre crianças e adolescentes, foram avali‐
ados algumas animações onde tais transformações favoreceram o acesso a formas de entreteni‐
mento cada vez mais específicas para eles, com linguagem e visual apropriado para envolver seu
público alvo e permear os diálogos, os momentos de lazer, as brincadeiras e até os materiais es‐
colares e o vestuário que eles possuem, transpondo as paredes de sua casa e chegando até os
espaços escolares.
Essas produções afrontavam muito com as obras divulgadas nas mídias no Brasil, pois traziam
temáticas, estética e linguagem diferentes das séries de quadrinhos e animações que já circula‐
vam no país. Como os animês tem seus públicos variados isto implica na estrutura individual on‐
de abordam artes marciais, temas adultos entre outros.
Tal movimento de influência na cultura brasileira se fez mais evidente a partir da chegada do de‐
senho animado, Cavaleiros do Zodíaco, no ano 1996. Como aponta Freitas 2010, o desenho ani‐
mado, que foi trazido pela TV Manchete, gerou um fanatismo sem precedentes, provocando uma
nova explosão do animê no Brasil, além de uma onda de consumo que influenciou o mercado
televisivo, editorial e de brinquedos. A obra de Masami Kurumada também foi um dos primeiros
animês a chegar à versão longa‐metragem aos cinemas brasileiros. Na abordagem química temos
dois animês: Fullmetal Alchemist, escrito e desenhado por Arakawa Hiroaki e Seikon no Qwaser
que é uma série de mangá escrita por Hiroyuki Yoshino e com a arte de Kenetsu Satō.
As turmas abordadas apresentavam grande evasão de alunos nas aulas de matéria exata onde
grande maioria apresentava carência em sua formação, o professor teria que criar novas aborda‐
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gens todos os dias, pois às problemáticas dos alunos é refletido em sala de aula atrapalhando os
rendimentos acadêmicos. E assim pra conseguir algum resultado o professor tem que deixar os
métodos convencionais de lado e conseguir um instrumento onde possam entender o assunto
proposto de maneira mais acessível à compreensão. Comênio (1617) afirma que “age, portanto,
idiotamente aquele que pretende ensinar aos alunos, não quanto eles podem entender, mas
quanto ele próprio deseja, pois as forças querem ser ajudadas e não oprimidas, e o formador da
juventude, da mesma maneira que o médico é apenas o ministro da natureza, e não o seu se‐
nhor” (COMÊNIO, 1617, p. 242).
Observando a desmotivação dos alunos em aulas de química no ensino médio foi proposta uma
situação onde fragmentos dos animês sejam usados para melhor interação dos alunos com a dis‐
ciplina. Abordando uma nova discussão sobre os famosos animes Japoneses que estão apropin‐
quar‐se cada vez mais temáticas cientificas que junto do misticismo esta sendo um atrativo para
o publico jovem.
Bosseli aponta que o principal recurso que sustenta este tipo de produção é a sua linguagem au‐
diovisual, e que a popularização da TV conferiu uma força aos desenhos animados que levou seus
produtores a “incrementar as imagens visuais que compõem as suas cenas, desenvolvendo mon‐
tagens audiovisuais através da articulação dos efeitos, da música, da palavra e dos desenhos”.
Essa conexão entre estes elementos acompanhou a evolução tecnológica envolvida com as ani‐
mações, e atualmente, conta com o auxílio dos computadores como ferramentas aprimoradas
destas produções.
Este trabalho tem por finalidade mostrar como os animês podem ajudar na colaboração de uma
aula de química tornando mais dinâmico e atraente para os alunos, usando o desenho como mí‐
dia educacional para aulas onde os conteúdos apresentados são complexos para um primeiro
contato, a expectativa sobre apresentação de uma aula usando desenhos foi bastante positiva
onde os próprios alunos colocaram que essa proposta chamou atenção. Cunto ilustra bem a rela‐
ção da humanidade com a imagem gráfica ao afirmar que: “Desde os primórdios da humanidade,
o homem criou desenhos. É instintivo ao ser humano desenvolver desenhos e fazer com que se
tornem cada vez mais desenvolvidos”.

MATERIAIS E MÉTODOS

Observando turmas do ensino médio em uma escola estadual na cidade de Pendências‐RN identi‐
ficou‐se falta de interesse dos alunos quando assuntos como estados físicos da matéria, reações
químicas e formas alotrópicas eram abordados, todas as turmas eram evidentes a grande evasão
por parte dos alunos onde os próprios optavam por não entrarem em sala alegando a leitura dos
conteúdos muito extensa e pouco atrativa e por isso a falta de interesse. Desta maneira o profes‐
sor responsável viu um novo meio usando fragmentos de animês, devido à faixa etária sendo a
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maioria dos alunos adolescente e jovens. Em um primeiro momento foram selecionados três
animês para utilização de suas cenas em sala, sendo eles Cavaleiros do Zodíaco, Fullmetal Alche‐
mist e Seikon no Qwaser.
Cavaleiros do Zodíaco apresenta uma história onde jovem são selecionados para obterem o pos‐
to de cavaleiros protetores da deusa da guerra e sabedoria Atena, e assim enfrentarem inimigos
que querem derrotar e destruir a deusa, neste anime os cavaleiros lutam usando o cosmo, que
seria fonte de suas energias. Tendo classificações entre eles como cavaleiros de bronze, prata e
ouro onde todos têm suas armaduras representadas às 88 constelações do zodíaco.
Durante sua jornada enfrentam um cavaleiro de ouro traidor que domina o santuário, cavaleiros
deuses de Odin, Poseidon deus dos mares e suas marinas e Hades deus do submundo e seus es‐
pectros. Sendo um dos seus grandes focos lutas enfatizando panteões mitológicos de diferentes
culturas como grega, nórdica e oriental. Entre seus inúmeros episódios um chamou atenção que
além da abordagem mitológica apresentou propriedade cientifica.
O episodio 67 do DVD Vol.13 na saga das 12 casas onde o cavaleiro de cisne enfrenta seu mestre
Cavaleiro de Aquário e ambos usam o frio como poder e aquele que atingir o zero absoluto ‐273
°C terá ganhado a batalha. Este episodio foi passado em sala numa turma de primeiro ano onde o
professor explicou os quatro estados físicos da matéria Sólido, Líquido, Gasoso, Plasmático e por
fim o suposto quinto o zero absoluto. Onde toda definição do principio do zero absoluto e sua
capacidade de paralisar as partículas do átomo é aplicada no desfeche da luta entre os cavaleiros,
ressaltando que durante a batalha é citado informações sobre algumas substâncias citando seu
ponto de congelamento respeitando a teoria da escala de Kelvin.
Quando o assunto proposto foi reações químicas logo foi sugerido um animê, Seikon no Qwaser.
A história narra à vida escolar de Mafuyu Oribe e Yamanobe Tomo na Academia Oriental Ortodo‐
xa São Mihailov, onde elas têm sofrido perseguições e discriminações dos outros alunos liderados
pela filha do atual reitor, Miyuri Tsujidou e sua segunda em comando Katsuragi Hana. As vidas de
Mafuyu e Tomo mudam quando encontram e ajudam um rapaz russo de cabelos prateados com
olhos verdes Aleksander "Sasha" Nikolaevich Hell. Sasha começa a compensar o humanismo de
Mafuyu e Tomo enquanto ele repele os tormentos delas.
Conceitos e terminologia, Athos: uma agência de espionagem e operações especiais da Igreja
Ortodoxa Oriental e não como a CIA ou o FBI nos Estados Unidos e até mesmo a Interpol, o obje‐
tivo alfa é evitar a Theotokos de Tsarytsin de tornar‐se o discurso da comunidade global. O início
da série retrata o Qwaser do Ferro Aleksander "Sasha" Hell Nikolaevich a desempenhar essa fun‐
ção ao lado da sua parceira Maria Madalena, Teresa. Qwaser: qualquer um dos seres antropóides
que possuem poderes sobrenaturais dando‐lhes utilidade ao longo de um único elemento quími‐
co. Este utilitário especializado pode variar muito de qualidade entre Qwasers diferentes e até
mesmo em circunstâncias diferentes, a fim de manter este utilitário especializado, é necessário
ter sempre uma oferta adequada de soma. Soma: a substância sagrada que alimenta os poderes
elementares de um Qwaser, especialmente em batalha. Sempre que um Qwaser é reabastecido
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com soma através da amamentação a partir de uma donzela casadoira, o Qwaser está drenando
força de vida da donzela através do leite materno, cuja qualidade e potência podem ser aumen‐
tadas (ou diminuída) pelas emoções da situação.
Neste animê Qwaser são apresentados como humanos que controlam um único elemento da
tabela periódica. Isso em uma luta por sobrevivência implica principalmente em que situação o
portador de elemento se encontra dando lhes vantagem ou desvantagem de acordo com as ca‐
racterísticas do elemento proposto, tendo este animê um foco mais adulto apresentando cenas
mais picantes intitulados de Hentais. Claro que para uma abordagem em sala o desenho foi fra‐
gmentado para seu único foco ser a variação química dos Qwaser. Nesta situação foi usado o
episodio 5 da primeira temporada, neste episodio o qwaser do cloro é mandado para eliminar o
qwaser de ferro (personagem principal), usando de seu elemento e mostrando a sua interação
com os outros elementos.
O desenvolver da luta mostra pontos chaves, o qwaser enviado é conhecido por matar outros
usando o gás toxico produzido do seu elemento Cl. O qwaser do ferro começa atacando com pe‐
quenas pontas de seu elemento, mas quando o cloro é liberado reage rapidamente com o pouco
ferro, não satisfeito continua seu ataque ate ser atingido por hidróxido de cálcio e assim diminuir
sua eficácia. Mais seu ataque não acabou por ai o qwaser se desloca ate um lago próximo e colo‐
ca suas mãos onde seu contato com a água cria ácido clorídrico que reage fortemente com o fer‐
ro derrotando qualquer meio de ataque que tente. Durante a batalha que esta determinada à
vitória do cloro, um escudo de cobre surge para salvação do ferro que usa deste meio para se
aproximar do cloro.
Como cobre não reage com o ácido, pois não desloca o hidrogênio, por isso é chamado de metal
nobre gera vantagem temporária para o golpe final do qwaser de ferro e assim determinar sua
vitória. Luta foi decidida em um instante onde o qwaser de cloro distraiu‐se dando oportunidade
para um ataque eficaz e direto do ferro.
Na ultima situação proposta o tema seria abordar formas alotrópicas no terceiro ano, usando um
animê que seria bem úteis Fullmetal Alchemist. A história de Fullmetal Alchemist se passa em
uma era fictícia na qual a Alquimia é a ciência mais avançada que se tem conhecimento. A narra‐
tiva fala dos irmãos Edward e Alphonse Elric que estão em busca de recuperar seus corpos pedi‐
dos após uma tentativa desastrosa de ressuscitar sua mãe através da Alquimia. Quando eram
pequenos, o pai misteriosamente abandona a família. Algum tempo depois, Trisha mãe dos garo‐
tos acaba morrendo devido a uma doença antiga que nunca tratou. Desde então, Edward, o mais
velho dos irmãos, passou a culpar o próprio pai pela morte da mãe. Arrasados a morte de quem
tanto amavam, tentam ressuscitá‐la, utilizando uma técnica proibida da qual tomaram conheci‐
mento lendo um dos livros que Hohenheim pai que abandonou a família havia deixado em casa,
sobre Alquimia.
Diz a Alquimia que se pode conseguir qualquer coisa, desde que se pague o que se deseja tanto
com um valor equivalente. É a lei máxima da Alquimia, a "Troca Equivalente". Transmuta‐se um
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objeto reorganizando e recombinando as substâncias químicas que compõem o objeto. Como o
corpo humano é composto por diversos elementos químicos, em teoria, pode‐se criá‐lo mistu‐
rando os elementos certos e em suas devidas proporções. Pondo esta teoria na prática, os irmãos
utilizam a receita do livro para trazer a mãe de volta à vida, e, como último ingrediente, acrescen‐
tam uma gota seu de sangue, que carrega as lembranças genéticas da mãe.
Assim, é quebrado o maior tabu da Alquimia: a Transmutação Humana. Entretanto, os irmãos
conseguem reviver apenas o corpo da mãe, sem alma. E por terem praticado a transmutação
humana, são levados até a Porta da Alquimia (o Portal), onde o preço do corpo da mãe é cobra‐
do: Edward perde sua perna esquerda, enquanto seu irmão Alphonse perde todo o seu corpo.
Edward então sacrificou o seu braço direito em troca da alma do seu irmão, que ele selou (utili‐
zando um selo de sangue) em uma antiga armadura. Edward usa Automails (próteses mecânicas)
implantadas no lugar dos membros perdidos, então os irmãos Elric partem em busca da lendária
Pedra Filosofal, a qual reza a lenda, amplia os poderes de um alquimista e através dela, fazendo
com que possam ignorar a lei da troca equivalente, de modo que eles poderiam de alguma for‐
ma, recuperar seus corpos. Porém, eles não são os únicos interessados no artefato, os homúncu‐
los (seres humanos artificiais), também estão atrás da pedra (apenas no primeiro anime).
No episodio 34 da serie clássica (o animê têm duas partes a clássica e a brotherhood) descreve a
luta de um Homúnculo chamado de Ganância (os sete homúnculos representam os sete peca‐
dos), contra Edward. Os homúnculos não podem fazer transmutação, mas cada um tem uma ha‐
bilidade própria determinando sua característica. O homúnculo ganância é portador de uma ha‐
bilidade que se chama escudo máximo. Na luta feroz entre os dois a prótese de aço de Edward é
transmutada em espada e ao atacar o homúnculo acaba fragmentada, sem falar que esta habili‐
dade proporciona a dureza máxima dos minerais ao homúnculo. Depois de um momento de re‐
flexão Edward desenvolve uma teoria com base na alquimia que diz que nada se destrói e nada
se cria tudo apenas se transforma, e revendo a composição química do corpo humano ele desco‐
bre que o escudo máximo é uma variação de forma de um elemento essencial pra vida, o carbo‐
no. Nesta hora ele conseguiu ferir seu inimigo e diz que o carbono é o único elemento em nosso
corpo que sua forma alotrópica se torna impenetrável (diamante). Então dai começa a transmu‐
tar o escudo de diamante em grafite e assim causar danos físicos.
Uma explicação básica onde o carbono apresenta formas alotrópicas uma frágil como o grafite
fácil de quebrar e seu oposto diamante é o mais duro material de ocorrência natural que se co‐
nhece que apresenta a maior dureza onde apenas outro diamante pode riscar. Quando o escudo
é transmutado de diamante para grafite Edward atingi mortalmente seu inimigo e determina sua
vitória.
Neste estudo em sala foram usados notebook, projetor, DVD e pendrive materiais disponibiliza‐
dos pela própria escola. Situar os animês no âmbito das discussões educacionais contemporâneas
sobre mídia e cultura compreende uma busca por significar as animações como produções rele‐
vantes à cultura infantil e juvenil, como componentes na “criação dos mundos culturais e sociais”
destes indivíduos, citando Belloni e Gomes ao se referir às mídias e aos processos de socialização.
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Para tanto, também envolve uma desconstrução dos conceitos do que pode constar como co‐
nhecimento, no sentido de se ampliar os horizontes da prática pedagógica cotidiana. Depois de
cada abordagem foi feito em sala atividades sobre o contexto abordado e a grande aceitação dos
conteúdos se mostrou eficaz onde tinha completa falta de interesse foi substituído por uma visão
pratica de conteúdos. Segundo QUEIROZ as imagens possuem um grande potencial pedagógico
que deve ser explorado na forma em que são veiculadas informações e aos modos que podem
ser usadas no contexto pedagógico, inclusive na aprendizagem de conceitos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre vários pontos positivos sobre o uso da mídia vêm às poses heroicas que ressalta o desta‐
que dos momentos dramáticos, sendo retirada também dali a preferência ao irreal, ao qual eles
consideram que “pode capturar a essência da realidade melhor que a própria realidade, pois é
uma questão mais universal do que individual”. Além da presença constante das Artes Marciais,
como o Kendô, Ninjutsu e Karatê, das vestimentas típicas japonesas, como o Kimono e o Seifuku
(os uniformes escolares), chegando aos hábitos alimentares, outro elemento caracterizador dos
animês é a presença constante de personagens bem‐humorados ou por vezes, com alguma cono‐
tação.
A abordagem de temáticas diversas, como a ficção científica, o existencialismo, a aventura, o
romance, o humor e a fantasia, bem como a combinação de outros elementos caracterizadores
deste tipo de produção, tornaram os animês em produtos que influenciaram outros mercados
além do televisivo no Brasil. Os resultados foram satisfatórios em ambas as turmas onde as tur‐
mas de adolescentes e jovens interagiram com os animes obtendo uma dominação completa da
interação dos alunos com a ciência, e com estes resultados demonstrando uma boa aceitação
dos animes, foi preparado uma aula utilizando tais métodos para melhor compreensão da maté‐
ria e esta teve total atenção de ambas às turmas ao conteúdo que foi reforçado pelos animes.
Com finalidade em temas para serem usados em sala de aula para melhor compreensão dos alu‐
nos e assim dinamizar as aulas de Química.
Segundo Oswald apud Gomez 2009, uma noção de recepção passiva, condena a televisão por
subordinar culturalmente a criança, vendo na proibição ou no controle dos programas a única
forma de defender a infância contra a vilania desse meio de comunicação. As mídias apresentam
suas aplicabilidades múltiplas em varias situações dependendo de seu alvo, demonstram pontos
positivos e negativos. Segundo Giroux 1995, os Estudos Culturais tem situado o campo de pesqui‐
sas da análise e apreciação crítica dos produtos da mídia como algo que conta ao pensar em co‐
nhecimento.
Giroux em sua análise sobre a prática dos Estudos Culturais nas Faculdades de Educação aponta
para a existência uma pedagogia pós‐moderna, a qual por meio dos Estudos Culturais se tornaria
“o terreno através do qual os/as estudantes discutem e questionam, de forma crítica, os diversos
discursos e práticas culturais, bem como os meios populares de comunicação com os quais inte‐
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ragem em sua existência cotidiana”. Mais a frente, o mesmo autor ressalta que estes mesmos
Estudos Culturais têm ampliado a compreensão do que é pedagógico e do seu papel fora dos
espaços escolares.
Busca‐se aqui mostrar uma diferente visão presente nas animações japonesas, situando‐as como
produções que mostram temas cuja discussão no ambiente escolar trabalharia uma compreen‐
são mais crítica sobre os conteúdos presentes nelas. Por tanto, percebe‐se a necessidade de an‐
tes construir um novo olhar sobre os desenhos animados, partindo do pressuposto de conhecer
sua origem e sua linguagem, para então refletir sobre possíveis usos que o educador possa fazer
desse conhecimento no ambiente escolar. Notasse uma melhoria da aprendizagem, pois houve
uma maior compreensão do assunto abordado em sala onde antes não existia, obteve atenção
dos alunos em grande parte da aula proporcionando maior interação dos alunos com o contexto
proposto.
CONCLUSÃO

Assim as ilustrações e imagens apresentadas cativam os alunos prendendo suas atenções atrain‐
do a curiosidade e tornando a sala de aula um ambiente menos desfavorável como era citado
anteriormente pelos alunos. O principal objetivo foi atingido que era diminuir a taxa de evasão
dos alunos nas aulas de química, desta maneira os próprios alunos se auto questionaram sobre o
fato de um simples desenho ser detentor de tanto conhecimento e que muitas vezes uma um
olhar não compreende suas aplicabilidades. E que a partir destas aulas olharam mais calmamente
para filmes e desenhos buscando não só ver ou se distrair mais sim conhecer e aprender por
meio das mídias apresentadas.
Há uma variedade de pessoas que usam a internet como meio de troca de materiais e downloads
e que, em geral, possuem certa gama de saberes sobre a cultura japonesa já incorporada em suas
vidas. No caso dos animês, a utilização destes no ambiente escolar não só trabalha uma compre‐
ensão mais crítica sobre o conteúdo destas produções, como também o mediador que fizesse
uso deles poderia utilizar situações e conceitos presentes neles para desencadear discussões que
favoreceriam as interações em grupo e a reflexão sobre as mensagens e ideologias que podem
estar expressas ali.
Proposta semelhante já estava presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais que, já em 1998,
apontavam para a necessidade de utilização dos produtos da indústria televisiva nos processos
de ensino aprendizagem, propondo uma problematização dos conteúdos do currículo a partir da
utilização dos produtos da indústria como veículos de informação e comunicação. Real significa‐
do da educação, neste contexto, é criar canais de comunicação entre os educandos e educado‐
res, afim de não permitir que os professores se percam diante da riqueza das informações que
crianças e adolescentes fazem uso cotidianamente, promovendo também uma busca para co‐
nhecer a pessoa por trás do aluno: suas afinidades, paixões, medos, dúvidas e conflitos, entre
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outros, discursos estes que encontram nos desenhos animados uma forma de expressão única e
poderosa.
Os resultados apresentados mostraram que não só a utilização do animê em sala de aula, mas
todo o processo que envolve a discussão do seu gênero textual, da sua forma e da criação a partir
de ferramentas de informática pode ser um instrumento perfeitamente aplicado às aulas de
Química no Ensino Médio. Os alunos, após discutirem os episódios onde havia Química, utiliza‐
ram para sedimentar os conhecimentos e apresentá‐los de forma lúdica e divertida. A atividade
contribui para que os alunos participem da construção e socialização dos conhecimentos e esti‐
mula a relação entre ciência, cotidiano e criatividade.
A abordagem pode ajudar a tornar os conteúdos de química mais próxima dos jovens. Como es‐
tratégia, situar a vivência da química, através da experiência no campo virtual pode‐se levar a
uma maior aderência ao tema. Contudo, resumir a estratégia da abordagem à diminuição da eva‐
são as aulas é atingir parte das potencialidades da proposta. É altamente desejável o acompa‐
nhamento e o desenvolvimento desse trabalho com ferramentas avaliativas contemporâneas,
que possam traduzir a assimilação desses conteúdos com enorme influência sobre a vida prática.
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