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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 resumo apresenta resultados finais do
trabalho de investigação de mestrado do Programa de
Pós‐Graduação em Educação Agrícola (PPGEA). A
pesquisa abrange a Representação Social (RS) das
barreiras à Educação Profissional Agrícola (EPA) na visão
dos discentes. Utilizamos como arcabouço teórico a
Teoria da representação Social (TRS). Foi aplicado um
questionário com cinco questões abertas. Os dados
coletados dos questionários foram analisados a partir da
análise de conteúdo proposta por Bardin. Para
identificarmos os possíveis elementos do sistema
central, relacionamos os dados obtidos no Roteiro para
Associação de Palavras e hierarquização, utilizando a

abordagem estrutural das representações sociais, que
considera como base de seu critério a importância
(saliência)
dos
elementos
da
representação.
Identificamos duzentas e cinquenta e cinco palavras ou
expressões evocadas, nos setenta e um questionários
aplicados. A análise dessa importância se dá através da
combinação de dois critérios, o de frequência absoluta
(F) da palavra evocada e da média ponderada,
conhecida na literatura de Ordem Média de Evocação
(OME). Tal análise foi necessária para fazermos uma
espécie de mapeamento dos possíveis elementos
estruturais das RS no quadro de quatro casas.

PALAVRAS‐CHAVE: Representação social; educação profissional agrícola; obstáculos à educação.

SOCIAL REPRESENTATION OF STUDENTS OF INSTITUTE FEDERAL RORAIMA ON BARRIERS TO
PROFESSIONAL EDUCATION
ABSTRACT
This summary presents final results of the research work
of the Masters Program Graduate in Agricultural
Education (PPGEA). The research covers the Social
Representation (RS) Barriers to Agricultural Vocational
Education (EPA) in view of the students. The theoretical
framework of Social Representation Theory (SRT). A
questionnaire with five open questions was used. Data
collected from the questionnaires were analyzed using
the content analysis proposed by Bardin. To identify the
possible elements of the central system, relate the data
obtained in the Roadmap for Word Association and
hierarchy, using the structural approach to social

representations, which considers as the basis of its
discretion the importance (salience) of the elements of
the representation. We identified two hundred fifty‐five
words or phrases mentioned, in seventy‐one
questionnaires. The analysis of this matter is through
the combination of two criteria, the absolute frequency
(F) evoked the word and the weighted average known in
Average Order Summoning (OME) literature. This
analysis was necessary to do a kind of mapping of
possible structural elements of RS as part of four
houses.

KEY‐WORDS: Social representation; professional agricultural education; barriers to education.
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA SOBRE OS
OBSTÁCULOS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima (IFRR) ‐ Campus Novo Paraíso (CNP). O fenômeno que deu origem a
pesquisa foi o alto índice de retenção e dos pedidos de transferência. Em apenas um semestre,
houve uma redução de aproximadamente 68% dos alunos ingressos em 2007. Dos quinze
municípios que compõem o estado de Roraima, a escola estrategicamente atende sete destes:
Cantá, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe, dentre
esses, os dois maiores em extensão, e depois da capital Boa Vista, os dois mais populosos.
O historiograma, representado na tabela 1, mostra a matrícula inicial de alunos
ingressados nos cinco primeiros anos no CNP. Nos chama atenção a quantidade de alunos que
entram a cada ano, no primeiro módulo, e a gradativa redução desses alunos a cada semestre.
Tabela 1 – Redução do número de alunos com matrículas iniciais por ano
(Período de 2007 – 2012)
ANO
2007
2008
2009
2011
2012

MOD. I
172
48
70
59
115

MOD. 2
117
28
67
32
57

MOD. 3
112
28
66
26
‐‐

MOD. 4
79
26
66
25
‐‐

MOD. 5
78
26
57
‐‐
‐‐

MOD. 6
78
26
48
‐‐
‐‐

MOD. 7
70
26
43
‐‐
‐‐

MOD. 8
70
26
43
‐‐
‐‐

Fonte – o pesquisador.

Esses elevados índices de retenção/transferência escolar vêm alarmando gestores,
docentes, técnicos administrativos e responsáveis de alunos. Em contrapartida, a escola, aliada
as Políticas Públicas Educacionais, vem com a Política de Assistência Estudantil viabilizando ações
que garantam acesso, permanência e formação profissional desses discentes.
No entanto, é fato que, para garantir a ampla formação desse aluno, o CNP vem
desenvolvendo, implantando e investindo na Política de Assistência Estudantil, conforme
Resolução Nº 66 aprovada pelo CONSUP‐IFRR, em 14 de fevereiro de 2012. Esse
desenvolvimento, da Política de Assistência Estudantil, vem sendo viabilizada pelas várias
políticas/atividades de ensino, pesquisa e extensão, com o intuito de transformar a escola num
espaço incentivador, motivador e mais atraente aos estudantes.
Para tanto, além dos auxílios de alimentação e transporte, o CNP oferta, através de seus
programas institucionais (PIBICT, PICC e PBAEX,), bolsas de incentivo à inserção do educando em
projetos e atividades que envolvam não só a aprendizagem, mas a inclusão social e educacional
de toda a comunidade escolar; bem como beneficiando aqueles discentes em “vulnerabilidade”
social com auxílio alimentação, transporte e alojamento escolar.
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Além dos auxílios e programas citados, o CNP conta com uma boa estrutura predial,
comparando‐o com as muitas escolas do Sul do Estado de Roraima. É importante salientarmos tal
estrutura, pois, nossa escola é equipada para receber uma matrícula inicial de mil e duzentos
alunos, o comum nas escolas da rede federal. Desta maneira é meta do governo federal que
atinjamos essa quantidade de matrículas. Entretanto, não conseguimos atingir uma matrícula
inicial, em todos os níveis, mais que de três centenas de estudantes matriculados a cada ano.
Evidentemente que foram feitas inúmeras reuniões de gestão e servidores para estudar e
encontrar uma solução para mudarmos essa realidade. No entanto, notamos que as Políticas
Públicas Educacionais e as inúmeras iniciativas baseadas em incentivos e planos de acordo de
metas, guiados pelos quesitos técnicos da qualidade e eficiência estão com respostas lentas, pois
passaram‐se seis anos e não conseguimos, com as inúmeras intervenções, garantir a
permanência da maioria dos alunos que entram e nem nossa meta de 1200 matrículas iniciais a
cada ano.
Não foi nosso objetivo investigar a repetência ou evasão escolar no CNP, mas, sim,
identificar a Representação Social dos discentes sobre as dificuldades que eles possuem a frente
da EPA no CNP. Isto posto, nos perguntamos. Por que, sendo o CNP uma escola com muitos
incentivos de bolsas, auxílios e boa infra‐estrutura, não conseguimos manter grande parte da
matrícula inicial para cada número de alunos que entram? Quais são os verdadeiros prejuízos
para a educação? Como essas informações chegam aos nossos alunos, como as recebem, as
transformam e tomam suas decisões para sua vida escolar no CNP?
Essas indagações são alvo de muitas inquietações de gestores, professores, técnicos
administrativos e responsáveis de alunos que acreditam na EPA como uma oportunidade
profissional, de fixação e desenvolvimento local.
Impelido pelo sentimento de contribuição com o desenvolvimento da Educação
Profissional Agrícola (EPA), optamos por investigar as dificuldades de permanência que o grupo
social envolvido (discente) tem em relação a EPA no CNP. Nas muitas suposições levantadas
diante dessas dificuldades que os discentes trazem consigo e acarretam taxas altas de
reprovação, culminado, consequentemente, numa evasão escolar, o grupo concluiu que as
intervenções eram importantes, contudo, detectar essas dificuldades a partir da visão dos
verdadeiros envolvidos (discentes) traria alguma possibilidade de melhor intervir. De nada
adianta, i) implantarmos políticas educacionais de permanência do discente; ii) orientações
educacionais; iii) orientações de responsáveis, se o estudante não quer permanecer na escola.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi aplicada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima,
no Câmpus Novo Paraíso. No qual, o pesquisador desenvolve suas atividades de docência desde
sua fundação (19.08.2007).
O Câmpus Novo Paraíso (CNP), hoje, vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima, denominado IFRR/CNP, vem vivenciando ao longo de sua implantação
várias mudanças que alicerçam suas atuais políticas. Nasce no ano de 2005 vinculado ao Centro
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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Federal de Educação Tecnológica de Roraima – CEFET/RR, através de Decreto Presidencial de 13
de novembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União no dia subseqüente. Período em que
o Governo Federal, através do Ministério da Educação, instituiu o Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica no País.
A política do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica,
do Ministério da Educação, teve como compromisso criar unidades escolares em outros
municípios, estas unidades teriam como mantenedores os Centros Federais de Educação, no caso
do CNP, o CEFET/RR. Estas unidades foram denominadas Unidades de Ensino Descentralizadas.
Criado na expansão fase I o CNP foi denominado de Unidade de Ensino Descentralizado de Novo
Paraíso – UNED/Novo Paraíso.
A partir do dia 29 de dezembro de 2008 o CEFET/RR passou a ser chamado de Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, através da lei nº 11.892 sancionada pelo
Presidente da República, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Assim a UNED/Novo Paraíso passou a ser um Câmpus do IFRR, foi dessa maneira que o CNP foi
nomeado de Câmpus Novo Paraíso.
Como arcabouço teórico para o presente estudo, utilizamos a Teoria das Representações
Sociais (TRS). Acreditamos que as (RS) das dificuldades para a EPA, segundo discentes, são de
interesse para compreender a forma que esses atores sociais se posicionam diante do fenômeno.
Considerando que a “representação social é uma modalidade de conhecimento particular que
tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos”
(MOSCOVICI, 1978, p.26), considerando ainda, que o mundo da vida cotidiana é oriundo do
pensamento e da ação do homem, ser pensante e processador de informações geradas em seu
meio social.
O conceito de representação social é apresentado por Denise Jodelet (1988) apud
Guareschi, p. 16. 1995, como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada,
tendo uma visão prática e concorrendo a construção de uma realidade comum a um conjunto
social”. A representação social possui cinco características principais
a) é sempre representação de um objeto;
b) tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar intercambiáveis
a sensação e a idéia, a percepção e o conceito;
c) tem um caráter simbólico e significante;
d) tem um caráter construtivo;
e) tem um caráter autônomo e criativo (JODELET, apud SÊGA, p. 129, 2000).

Identificar e organizar o fenômeno de representação social foi peça chave para a
construção de um objeto de pesquisa sem muita abrangência e desconexo com a realidade. Esta
sistematização elucidou nossa decisão em enunciar um objeto de representação, evitando viciá‐
lo com representações de objetos próximos a ele. E essa foi, talvez, a mais difícil tarefa que
tivemos desde a jornada inicial de nossa investigação, tendo em vista, o difícil critério de
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imparcialidade que aumenta quando fazemos parte do processo, vinculado às inferências sobre
este e outros objetos.
Adotamos uma multiplicidade de recursos metodológicos, talvez, a opção dos
pesquisadores em combinar diferentes perspectivas, não é proibido na TRS, no entanto, Sá
(1998, p. 64) afirma que “é certamente a mais difícil e, além de comportar riscos de ordem
intelectual, não é a melhor opção para quem precisa concluir uma dissertação ou uma
monografia dentro de exíguos prazos regimentais”.
Optamos pela “análise documental” para reunir uma quantidade necessária de
documentos, fontes primárias – leis federais, diários de classe, relatórios de gestão, relatórios de
atendimentos ao aluno – para construirmos o fenômeno de pesquisa, com seus quadros, mapas,
historiogramas, descrição dos fatos.
Para organizar e analisar as respostas obtidas das questões do Roteiro para Associação de
Palavras a partir do termo indutor “OBSTÁCULOS À EDUCAÇÃO” utilizamos a técnica de análise
de conteúdo onde nos guiamos pelo roteiro proposto p o r M i n a y o ( 2 0 0 4 ) , c u j o
p r o p ó s i t o c o n s i s t e n a elaboração de categorias que permitam a descoberta e a
classificação das ideais, conceitos e representações sociais pertinentes às barreiras para a
educação no IFRR/CNP, sugerindo um programa estratégico de intervenção, visando reduzir tais
barreiras.
Essa técnica de análise de dados, proposta por Minayo (2007, p.84), faz “uso de
inferências que partem da descrição dos conteúdos explícitos da comunicação para se chegar a
dimensões que vão para além da mensagem”. A técnica propõe três etapas: pré‐análise;
exploração do material ou codificação e; tratamento dos resultados.
Para identificarmos os possíveis elementos do sistema central, relacionamos os dados
obtidos no Roteiro para Associação de Palavras e hierarquização, utilizando a abordagem
estrutural das representações sociais, que segundo Abric apud Sá (1996), considera como base
de seu critério a importância (saliência) dos elementos da representação.
O grupo de estudante, envolvido nesta investigação, foi selecionado a partir de uma
população de 115 discentes. Ingressados no primeiro semestre de 2012, tais discentes, neste
mesmo período, pertenciam a três turmas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Roraima – Câmpus Novo Paraíso. Esses alunos têm suas matrículas efetivas no Curso Técnico
em Agropecuária Integrada ao Ensino Médio. Suas jornadas de estudos são em tempo integral,
ou seja, manhã e tarde.
Os discentes foram escolhidos pela conveniência que as turmas apresentavam à
pesquisa. Os critérios de conveniência adotados foram: i) eram turmas que iniciavam sua
trajetória escolar no IFRR‐CNP, deste modo, o acompanhamento seria desde o primeiro dia; ii) as
turmas eram as mais heterogêneas possíveis, ou seja, tínhamos alunos de todas as localidades
atendidas pela escola e; iii) havia a participação efetiva do pesquisador, pois, foi o professor das
turmas supracitadas.
Desta maneira, formam nossa amostra 71 discentes participantes, regularmente
matriculados no CNP, os quais encontram‐se diluídos em quatro turmas. As turmas estão
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compostas da seguinte maneira: duas turmas formadas por vinte discentes que ficaram retidos e
mais duas turmas composta por cinquenta e um discentes que conseguiram promoção para o
módulo seguinte. Em outras palavras, vinte alunos cursam o módulo I e 51 cursam o módulo II.
A análise, dos dados das evocações dos sujeitos da pesquisa, fora motivada pela segunda
parte do Roteiro para Associação de Palavras. A partir da análise de conteúdo proposta por
Bardin identificamos duzentas e cinqüenta e cinco palavras ou expressões evocadas, nos setenta
e um questionários aplicados
A análise dessa importância se dá através da combinação de dois critérios, o de
freqüência absoluta (F) da palavra evocada e da média ponderada, conhecida na literatura de
Ordem Média de Evocação (OME). Tal análise foi necessária para fazermos uma espécie de
mapeamento dos possíveis elementos estruturais das RS no quadro de quatro casas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nossas análises foram baseadas nas respostas obtidas no Roteiro para Associação de
Palavras e nas justificativas elaboradas dos estudantes para cada palavra e/ou expressão
evocada. Notamos, a partir de uma leitura flutuante das respostas, que muitos discentes
utilizaram frases inteiras como evocação, revelando um conjunto heterogêneo de expressões.
Como sugerido por Bardin (1979, p. 118), usamos o critério semântico (por tema) para criar vinte
e sete subcategorias. Para facilitar e melhor visualizar a técnica proposta por Vergés (1992), que
combina a freqüência absoluta das palavras evocadas pela população, de natureza coletiva, e
pela ordem de importância das evocações, natureza individual, sintetizamos no Quadro 1 os
dados obtidos.
No total de evocações ..............................................................
No de subcategorias semânticas ..............................................
No de categorias .......................................................................
Média aritmética de todas as evocações por categoria .........
Média aritmética de todas as OME por categoria ..................

255
27
7
12,41
3,30

Quadro 1 – Sínteses dos dados obtidos
Pelo critério semântico, que de acordo com Bardin (1979, p. 118) apud Richardson (2011,
p. 239) considera “categorias temáticas: por exemplo, os elementos que refletem ansiedade
serão agrupados em uma categoria ansiedade, os elementos que refletem valores individualistas
serão agrupados em uma categoria individualismo” as duzentos e cinquenta e cinco evocações
foram organizadas em vinte e sete subcategorias.
Denominamos essas vinte e sete subcategorias como segue: Rotina desgastante;
Qualidade do transporte; Qualidade do alimento; Dificuldades financeiras; Objetos pessoais;
Atenção a saúde; Comunicação; Higiene coletiva; Tempo para o café; Dificuldades de
acompanhamento; componentes particulares; Acesso a internet; Uso aos laboratórios;
Indisciplina; Desavenças com professores; Assuntos pessoais; Infraestrutura para o desporto;
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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Horário integral; Infraestrutura para as aulas; Instabilidade da energia elétrica; Sábado letivo;
Disponibilização de armário; Saudades; Gestão; Distância; Acesso a parada do ônibus; Estradas
deterioradas.
As vinte sete subcategorias dispostas no parágrafo anterior foram organizadas em sete
categorias, assim, nomeadas: I – Valor Fisiológico; II – Valor Cognitivo; III – Valor Pessoal; IV –
Valor Lúdico e de Sensação de Bem Estar; V – Valor Pragmático; VI – Valor Social e; VII –
Percepção do Ambiente Geográfico. As categorias foram designadas segundo a relação entre as
evocações e a elaboração pessoal da justificativa precedentes da experiência, do discente, com
cada termo evocado que traz a tona determinados valores e/ou percepções da realidade.
A categoria, valor fisiológico, estende‐se a todas as respostas relacionadas diretamente
aos valores das funções fisiológicas deixam transparecer um estado saudável do sujeito. Alguns
deles são: alimentação, lazer, saúde, sexo, conforto, segurança. A categoria, valores cognitivos,
reúne todas as respostas que relacionam uma boa aprendizagem. Esses valores colaboram para
que o indivíduo tenha uma qualidade na aprendizagem de conteúdos. Alguns deles são:
conhecimento, aprendizagem, ensino, qualidade das aulas.
A categoria, valores pessoais, aglomera todas as respostas que relacionam os valores do
saber ser. Esses valores contribuem com reconhecimento e percepção de si. Alguns deles são:
auto‐estima, reconhecimento, agressão, logro, dominação, independência, dignidade, fé,
honestidade. A categoria, valor lúdico e de sensação de bem estar, relaciona todas as respostas
que relacionam os valores de ludicidade e felicidade. Alguns deles são: humor, emoção,
expressão de autocriatividade, experiência nova, beleza, alegria.
A categoria, valor pragmático, une todas as respostas que listam os valores sobre as
motivações relacionadas à eficiência e/ação em termos de praticidade. Esses valores salientam a
eficácia do indivíduo. Alguns valores são: trabalho, cumprimento de estudo, aulas práticas, senso
prático. A categoria, valores sociais, engloba todas as respostas que relacionam os valores do
saber conviver. Esses valores influenciam uma boa convivência em sociedade. Alguns deles são:
respeito, estudo, diálogo, disciplina, leitura, cultura, sinceridade, participações,
autoconhecimento, emoções, compartilhamento, organizações, disciplina e ajuda.
A categoria, percepção do espaço físico, reúne todas as respostas relacionadas à
percepção e utilização do espaço físico que o circunda. Algumas das percepções são: tempo,
percurso, acesso, localização, condições de percurso.
A partir desses resultados, efetuamos a organização dos elementos estruturais das RS no
quadro de quatro casas (tabela 6.6) através dos dois indicadores, proposto por Abric (2000),
maior freqüência absoluta de preferência e a maior importância na ordem de evocação dos
sujeitos. Pudemos verificar que os elementos centrais (quadrante superior esquerdo) são
constituídos por subcategorias que integram a categoria valores fisiológicos. Assim os possíveis
elementos do núcleo central são rotina desgastante, qualidade do alimento, dificuldades
financeiras e atenção a saúde.
Entretanto, os elementos centrais identificados, através do quadro de quatro casas, nos
revelam que os que mais se confirmam em pertencer ao núcleo central das RS são rotina
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desgastante com 59 evocações e dificuldade financeira com 58 evocações. Tal confirmação se
fortalece quando verificamos que eles possuem a OME mais próxima de um, que significa a
evocação de maior importância pelos respondentes. Outra informação que fortalece os dois
referidos elementos é a de que eles foram evocados, respectivamente, por 83,10% e 81,69% dos
alunos envolvidos, essas freqüências relativas corroboram com a afirmativa de que o núcleo
central define a homogeneidade do grupo.
Tabela 2 – Quadro de quatro casas: Organização das Representações Sociais dos discentes
Palavras e/ou expressões evocadas 250
Elementos Centrais
F ≥ 12,41 OME < 3,30
Palavras
F
OME
Rotina desgastante (I)
Qualidade do alimento (I)
Dificuldades financeiras (I)
Atenção a saúde (I)

59
36
58
15

3,14
2,67
2,33
3,27

Palavras ou expressões semelhantes 27
Elementos Intermediários I
F ≥ 12,41 OME ≥ 3,30
Palavras
F
OME
Componentes curriculares (II)
Energia elétrica (VII)

Elementos Intermediários II
F < 12,41 OME < 3,30
Palavras
F
OME
Horário integral (V)
Gestão (VI)
Vida pessoal (III)

2
1
1

3,00
2,00
3,00

13
31

3,46
3,32

Elementos Periféricos
F < 12,41 OME ≥ 3,30
Palavras
F

OME

Acesso a internet (II)
Infraestrutura para aulas (V)
Desavença com professor (III)
Saudade (VI)
Aulas aos sábados (V)
Laboratórios (II)
Infraestrutura ao desporto (IV)
Higiene coletiva (I)
Falta de armário (VII)

4
6
1
1
1
8
10
2
1

4,75
3,67
5,00
5,00
5,00
3,38
3,70
3,50
5,00

Assim, com base na análise anterior, nos detemos na continuação de nossas análises que
confirmaram como núcleo central das RS em tela, os maiores obstáculos dos alunos em relação à
EPA no CNP estão organizados em torno da rotina desgastante e dificuldade financeira. O fato
de diminuirmos consideravelmente nossos elementos centrais é entendido por Abric (2003, p.
38) relevante, justificando que “o núcleo central é constituído de um ou alguns elementos,
sempre em quantidade limitada”.
Não podemos desconsiderar a terceira fase da análise de conteúdo, acerca das respostas
as justificativas das escolhas de cada aluno envolvido. Tivemos um olhar para análises de valores,
contudo não nos prendemos a enumerar a quantidade de vezes que podem aparecer palavras
e/ou expressões como “saudades”, “falta de dinheiro”, “cansaço”, “indisciplina”, buscamos, ao
classificar as unidades de registro, seguir a sugestão de Richardson (2011, p. 236), a qual “deve‐se
buscar uma unidade de contexto mais ampla, que contribua a organizar a unidade de registro.
Por exemplo, a frase para a palavra, o parágrafo para o tema etc” [grifo do autor].
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CONCLUSÃO
O presente estudo pode servir de orientações para futuras intervenções. Já que, pudemos
observar que das dezoito subcategorias de palavras evocadas que formam nosso quadro de
quatro casas, 94,44% delas, referem‐se a obstáculos internos a escola. Dito de outra maneira,
quase 100% dos obstáculos, que possuem bastante expressividade, são pertinentes as mais
diversificadas ações de dentro da escola. E de maneira mais particular, 77,78% das dificuldades
que os alunos enfrentam são genuinamente pertencentes ao contexto escolar, como visto em:
qualidade do alimento, atenção a saúde, energia elétrica, laboratórios, falta de armário, etc.
Contra apenas a 22,22% dos obstáculos ligados de algum modo com fontes externas a
escola, entretanto que ainda possuem alguma relação interna, como podemos ver nas
subcategorias de rotina desgastante, observado nas palavras de Eduarda (T1, 16 anos) “temos
que acordar cedo [...] chego cansada e ainda tenho que limpar a casa”. Eduarda informa que
além da rotina dos trabalhos escolares, há, também, a rotina dos trabalhos domésticos. Assim,
como na fala de Antônio (T1, 15 anos), “porque tenho muitas obrigações em casa e na escola” e
Gabrielly (T1, 14 anos), “chegar tarde em casa impede de fazer trabalhos e outras coisas”.
Podemos perceber, ainda, uma porcentagem muito pequena, 5,56% das evocações, estão
genuinamente atreladas a fatores externos, saudades de amigos e pais.
No que tange as barreiras genuinamente internas estão: qualidade do alimento (I),
atenção à saúde (I), horário integral (V), gestão (VI), acesso a internet (II), infraestrutura para
aulas (V), desavença com professor (III), aulas aos sábados (V), laboratórios (II), infraestrutura ao
desporto (IV), higiene coletiva (I), falta de armário (VII), energia elétrica (VII), componentes
curriculares (II). Ligados as barreiras genuinamente externas, estão as evocações classificadas na
subcategoria saudade (VI). Enquanto, que as evocações ligadas às subcategorias, rotina
desgastante (I), dificuldades financeiras (I) e vida pessoal (III) formam a intersecção entre as duas
barreiras (internas e externas).
Postos os números de elementos (subcategorias) relacionados às barreiras internas e
externas identificadas na RS dos alunos acerca dos obstáculos para Educação Profissional Agrícola
no IFRR‐CNP, vimos que, através do quadro de quatro casas, o núcleo central, de forma mais
geral, é formado por quatro subcategorias atreladas a categoria que relacionam valores
fisiológicos, no qual, “estende‐se a todas as respostas relacionadas diretamente aos valores das
funções fisiológicas, deixam transparecer um estado saudável do sujeito”. Alguns desses valores
são: “alimentação, lazer, saúde, conforto, segurança”.
Notemos que, sendo os valores fisiológicos ligados, ele próprio, às funções fisiológicas do
indivíduo, é razoável que os elementos centrais das RS dos alunos acerca das barreiras da EPA,
estejam relacionados, a priore, a valores que comprometem o bom funcionamento de seu
organismo.
Deste modo, os obstáculos presentes no percurso formativo na perspectiva dos alunos do
CNP, que implicam na conclusão do curso, estão ligados a barreiras internas e externas.
Percebemos ao longo da análise que essas barreiras se impõem e são decisivas na hora do aluno
optar pela EPA, escolhendo uma escola próxima a sua casa, onde acorda‐se no horário razoável,
não se tem muitas disciplinas no semestre, estuda‐se apenas um período, não precisa realizar as
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refeições fora de sua residência e nem está muito tempo afastado de seu município, sobrando‐
lhe tempo para pais e amigos.
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RESUMO
Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de utilizar o
método história oral de vida para entender os motivos,
os fatores e as consequências da timidez na vida de
crianças e adolescentes no Município de Nova Cruz,
interior do Estado do Rio Grande do Norte. Foram
entrevistados dois rapazes e uma garota, com idades
entre 12 e 19 anos. A pesquisa em discussão possui

caráter de investigação qualitativa e de ordem
exploratória, e foi realizada em ambas as casas dos
jovens, onde se coletaram as narrativas com o auxílio de
uma gravador. O estudo permitiu entender que a
estrutura familiar, a escola e o ambiente social na vida
de crianças e adolescentes são imprescindíveis para
minimizar ou superar a timidez.

PALAVRAS‐CHAVE: História Oral de Vida, timidez, prevenção e tratamento à timidez.

USE OF AN ORAL HISTORY OF LIFE IN THE STUDY OF THREE STUDENTS SHY IN THE CITY OF
NOVA CRUZ/RN
ABSTRACT
This study was developed with the goal of using the
method oral history of life to understand the reasons,
factors and consequences of shyness in the lives of
children and adolescents in the city of New Cross, the
state of Rio Grande do Norte. Two boys and a girl, aged
between 12 and 19 years were interviewed. The
research discussed has character of qualitative research

and exploratory order, and was held in both houses of
the young, where the narratives collected with the aid of
a tape recorder. The study led to understand that family
structure, school and social environment in the lives of
children and adolescents are essential to minimize or
overcomenshyness.

KEY‐WORDS: Oral history of life, timidity, shyness prevention and treatment.
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UTILIZAÇÃO DO MÉTODO HISTÓRIA ORAL DE VIDA NO ESTUDO DE TRÊS ALUNOS TÍMIDOS NO
MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN
INTRODUÇÃO
Timidez, temática de grande discussão social, sobretudo ao que se refere a conceitos e
implicações práticas no ambiente acadêmico, ainda é um assunto pouco pesquisado e explorado
cientificamente (FELIX, SANTOS e NUNES, 2012). Comportamentos de retração social, medo de se
arriscar, ser julgado e receber críticas são alguns dos indícios da timidez que atinge crianças,
adolescentes e adultos desde os tempos mais longínquos até os dias atuais (CARVALHO, 2013).
A passagem da infância para a adolescência é uma fase do desenvolvimento humano
marcada por mudanças muito importantes (FERREIRA et al, 2007), caracterizada por dúvidas,
questionamentos, autocríticas e inseguranças. Afinal, o jovem passa por uma série de
transformações biológicas e psicossociais (CARVALHO, 2013). Segundo a neurocientista brasileira
Suzana Hercullano‐Houzel, o responsável por esta transição é o próprio cérebro, uma região dele
chamado hipotálamo que controla o funcionamento do corpo. A adolescência começa quando o
hipotálamo detecta uma série de fatores que indicam que o corpo já está pronto para passar por
estas transformações (informação verbal)1. Assim, para uma criança que já é tímida, a
adolescência acaba por vezes acentuando o seu comportamento de retração social (TORRES e
SILVA, 2009).
Nesta perspectiva a orientação e interferência da família é um fator primordial na
prevenção e tratamento da timidez (SANTOS, 2011), pois apesar de não ser uma doença, a
timidez pode se tornar uma enfermidade crônica (TORRES e SILVA, 2009). Além disso, Abrantes
(2006), diz que o aconselhamento de professores, psicólogos e pedagogos em Instituições de
Ensino é outro ponto importante que merece destaque, pois, aos veres da psicopedagoga Andrea
Valente Melanda, já que em sua ausência, concebida por vezes de poucas vivências e
oportunidades da criança desenvolver e demonstra as suas emoções e sentimentos é uma
atmosfera bem propícia a uma predisposição à timidez (informação verbal)2.
De acordo com Monjas‐Casares, Caballo e Marinho (2002), a timidez na infância é um
assunto no qual famílias e professores não possuem vasto conhecimento, propiciando a criança a
uma vida escolar comprometida, relacionada ao baixo desempenho escolar, ausência da escola e
até evasão (FILHO, 2009).
Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de utilizar o método história oral de vida para
entender os motivos, os fatores e as consequências da timidez na vida de crianças e adolescentes
no Município de Nova Cruz, interior do Estado do Rio Grande do Norte
______________
1
YOUTUBE. (2013, abriu, 8). Neurociência na Educação – Adolescência: O Cérebro em Transformação (2011)
[arquivo de vídeo]. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Cv_PGHCbUEY>. Acesso em: 4 abri 2014.
2

YOUTUBE. (2012, dezembro, 26). Timidez Pode Ser Resolvida com Ajuda de Escola e Pais [arquivo de vídeo].
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Za127IMrJuW4>. Acesso em: 21 abri 2014.
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REFRERENCIAL TEÓRICO
Segundo Ferreira (2010), a palavra timidez vem do latim timidus, derivado do verbo
timere, temer, recear, ter medo. Segundo Neves (2010), a timidez é um conjunto de
manifestações psíquicas, fisiológicas e comportamentais que fazem a consciência do indivíduo
evitar ocorrências as quais possui temor injustificado racionalmente.
Para Miranda (2007), a timidez é o entrelaçamento entre a ansiedade e o medo de
situações sociais, pois o medo possui uma especialidade de apreensão, enquanto a ansiedade
vincula o desconforto, nervosismo e receio de ameaças imaginárias. Essa ansiedade social,
aparece frequentemente na transição da vida infantil para a adolescência, emergindo por vezes
de uma infância já marcada pela timidez (NEVES, 2010). Além disso, a medicina tem
demonstrado cada vez mais que este traço de personalidade possa ser uma predisposição
genética (SANTOS, 2012).
A evocação da memória para a transmissão do vivido por meio das narrativas constitui a
principal matéria de estudos cujo método é a História Oral de Vida. Meihy (2005) categoriza a
História Oral de Vida como um narrativa da experiência de vida de uma pessoa, ou seja, é o
retrato de uma pessoa cuja trajetória é significativa para a compreensão de eventos, períodos e
de práticas culturais e históricas, cujo andamento é registrado e analisado em um esforço para
deslindar interações entre percursos individuais e processos coletivos
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho qualifica‐se, no que tange a natureza acadêmica, como uma pesquisa
qualitativa, pois observou‐se uma relação direta dos sujeitos investigados com o mundo real
(SILVA e MENEZES, 2005). E de ordem exploratória, pois de acordo com Gil (2010, p.27), este tipo
de pesquisa tem por objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a
torná‐lo mais explícito ou a construir hipóteses."
Tal estudo se deu a partir dos relatos de vida de três alunos tímidos, moradores do
Município de Nova Cruz/RN. Após esclarecimento referente à pesquisa a ser realizada, os
depoentes e seus respectivos responsáveis assinalaram o termo de consentimento, onde
constava a confidencialidade dos depoimentos de dois rapazes e uma garota, com idades entre
12 e 19 anos, usando assim nomes fictícios em substituição de seus nomes (M1 – 12 anos, H1 –
16 anos, H2 – 19 anos).
Para compreender os processos vivenciados pelos sujeitos do estudo, utilizou‐se do
método História Oral de Vida, que é uma ferramenta moderna usada na construção de
documentos, memorizações e estudos referente a experiências vividas por uma pessoa (MEIHY,
2005).
As narrativas se deram entre os dias quatro e cinco de abriu de 2014, em ambas as casas
dos pesquisados, onde oferecia privacidade ao narrador e aos pesquisadores. Utilizou‐se um
gravador para registrar os relatos dos depoentes, pois o depoimento gravado é a base da
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existência da história oral de vida (MEIHY, 1998).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudiosos da timidez na infância defendem que é importante que pais e professores
conheçam os indícios que proporcionem observar a timidez em crianças e pré‐adolescentes.
Neste estudo foram encontrados alguns destes indicativos descritos na literatura, como
exemplificados nos trechos a seguir:
“Se hoje eu sou tímido, no passado eu fui pior. Quando eu tinha 5 anos de
idade eu não falava com ninguém, só com o pessoal em casa, com a
família. Até uma psicóloga questionou se eu tinha autismo. Quando eu
chegava na sala de aula, eu não falava com ninguém, ficava sozinho.
Muitos dos meus amigos da classe não queriam que eu fizesse trabalho
com eles. Sofri muito bullying por conta da timidez” (H2 ‐ 19 anos).
“Eu sempre ia para a escola com o meu irmão no primeiro dia de aula. Era
a quarta série ainda, mas sempre eu ia cedo, para sempre ser o primeiro a
chegar na sala, porque quando eu entrava atrasado todo mundo ficava
me olhando” (H1 ‐ 16 anos).
“Não gosto muito de olhar para frente e nem de falar com as pessoas,
porque toda vez que eu olho tem alguém me olhando. Prefiro ficar na sala
quando eles vão lanchar” (M1 ‐ 12 anos).
Segundo a psicopedagoga Andrea Valente Melanda, a partir do momento que a criança
começa a se isolar, que não tem amigos, não conversa, não sai da sala de aula nos intervalos e
demonstra tristeza, são indícios da timidez. Andrea diz ainda que todas os jovens são
tímidos, mas a partir do momento que a timidez começa a atrapalhar a vivência da criança na
escola, a timidez pode está se tornando um problema grave (informação verbal)2. Engler e Einser
(2008), dizem que as crianças tímidas muitas vezes querem estar com os colegas, mas por causa
da introversão, ansiedade de desempenho e/ou medo de humilhação, frequentemente evitam se
expor em público.
De acordo com a psicóloga e pesquisadora de bullying, Carolina Lisboa, com o bullying a
criança vai internalizando não só uma baixa autoestima, mas crenças muito contrárias acerca de
si mesma (informação verbal)2.
A professora Maria Rosenilde da Cruz Silva diz que através de conversas em rodas e
trabalhos realizados em grupo é possível identificar se uma criança é tímida ou não, pois nessas
atividades a criança mais tímida diferencia‐se das demais, pois o seu semblante (aspecto) fica
mais agitado, começa a transpirar e não sai do lugar (informação verbal)2. Vislumbrado na
declaração:
“Eu não gosto de sair da minha cadeira para os intervalos, porque eu me
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sinto segura nela. Eu falo só com a minha professora, pois com ela me
sinto à vontade” (M1 ‐ 12 anos).
Essa influência, evidenciada na expressão acima, se dar devido ao elevado poder de
controle que os professores, especialmente nas séries iniciais, exercem sobre as crianças, pois o
cérebro infantil pensa “muito em termos de tudo ou nada e, no processo de educação, essa
percepção precisa ir gradativamente se ampliando, dando‐se a cada um as ferramentas para se
libertarem de influências negativas que possivelmente recebem” (LIMA, 2013, p. 12, apud VIEIRA,
2007). Também evidenciado na declaração:
“Nunca fiquei tímido com o professor. O foco maior era eu em relação a
turma. Tinha coisa que eu dizia aos meus professores, ao invés de dizer a
minha mãe ou ao meu pai” (H2 ‐ 19 anos).
Geralmente boa parte dos professores, do jardim de infância ao superior, valorizam o
tímido como bom aluno, comportado, exemplo a ser seguido, já que as suas condutas não
perturbam as aulas (SANTOS, 2011). Mais bem observado na declaração:
“Os professores sempre me davam parabéns. Uma vez ganhei um prêmio
da escola como a aluna mais comportada, foi esse um dos dias em que
suei e fiquei muito nervosa” (M1 ‐ 12 anos).
No contexto da educação, infelizmente por parabenizar o aluno por ser quieto, não ser
agitado durantes as aulas, professores acabam não as identificando como indivíduos com
dificuldades de interação (SANTOS, 2011). Alencar (2003), vislumbra que este tipo de
comportamento do professor pode tanto facilitar, como inibir o desenvolvimento da expressão e
da capacidade criadora do aluno. Desse modo, o acompanhamento presente de professores e
psicólogos em escolas também são peças fundamentais na prevenção e tratamento da timidez
(ABRANTES, 2006).
Com a chegada da adolescência, junto ao Ensino Médio, os jovens são estimulados a
criarem e exibirem apresentações orais. Este é o drama de diversos estudantes que sentem
vergonha de falar em público, mais um motivo para ficarem nervosos, agitados e com medo.
Como observado na expressão:
“As apresentações de seminários vieram a partir do primeiro ano do
Ensino Médio. Em seminário sempre tive problemas com a timidez por
conta do nervosismo. Em uma apresentação eu cheguei a desmaiar” (H2 ‐
19 anos).
Segundo Carvalho (2013) e Santos (2011), geralmente a timidez nasce ou já vem com a
criança, pois tornar‐se tímido momentaneamente é quase impossível, aos veres que a timidez
costuma aparecer desde a infância. Carvalho (2013), diz ainda que há tímidos que apresentam
desconforto apenas em situações específicas, a apresentação de seminário, por exemplo.
Na frase a seguir é possível observar que com a chegada do terceiro ano do Ensino Médio,
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a timidez, assim como o bullying tendeu‐se a se agravar no cotidiano de H2.
“Foi no meu terceiro ano do Ensino Médio que começou o bullying
agressivo, foi quando comecei a recuar, ou seja, fiquei mais quieto.
Quando alguém falava comigo eu ficava estressado e falava com
ignorância. Participei de um psicólogo [o primeiro psicólogo], foi quando
me disse que talvez eu tivesse autismo, mas não era autismo” (H2 ‐ 19
anos).
O autismo, muitas vezes confundido com a timidez, por ser caraterizado por pessoas que
possuem dificuldades com a linguagem e habilidades de comunicação social, é na verdade,
segundo Carneiro e Teixeira (2007), um distúrbio congênito marcado por alterações no
desenvolvimento infantil de jovens, manifestado logo nos primeiros meses de vida.
Outro aspecto marcante e entrelaçado à timidez é a violência. Mais bem visualizado na
expressão, a seguir.
“Um menino uma vez tentou me agredir na escola. Uma outra vez,
quando eu vi ele na rua, me deu vontade de fazer algo de ruim com ele.
Ele bagunçava muito comigo. Eu disse para mim mesmo que esse não era
eu, mas eu senti vontade” (H2 ‐ 19 anos).
Um caso que repercutiu bastante nas mídias sociais a esse respeito, a violência como
fruto da timidez, foi o caso de Casey Heynes, que revidou o bullying que sofria devido a sua
timidez. O momento capturado em vídeo de 45 segundos foi postado na rede, espalhou‐se, e
horas depois foi visto por milhões de pessoas por todo o mundo, tornando esse garoto de quinze
anos em um herói mundial, que ao levar vários socos em seu rosto, atacou o agressor, quebrado
sua perna ao derrubá‐lo no chão (informação verbal)3.
Segundo Godefroy (2008), uma maneira eficiente e eficaz de diminuir as características
marcantes da timidez é a neutralização do problema, ou seja, a determinação do motivo. Os
autores dizem ainda que assim que o jovem conseguir determinar, através de respostas objetivas
a perguntas que aprendeu a fazer a si próprio, já progrediu.
É evidenciado no relato a seguir, que um dos métodos utilizados por H2 foi o emprego de
um artifício muito comum, mas não muito utilizado pelos jovens, a locução.
“Acho que o que me fez diminuir e evoluir bastante na timidez foi porque
eu fazia uma parte de locução e puxava bingos para alguns de meus
amigos” (H2 ‐ 19 anos).
Um psicólogo em entrevista afirmou ter sido uma criança bem tímida, e conseguiu vencer
a sua timidez devido a algumas exposições em público, já que o mesmo trabalhava com música.
______________
3
Reportagem do Aldeia News (edição do dia 21/06/2011), da rede Record de Televisão, intitulado “Crianças sofrem
com a timidez”, em entrevista com um psicólogo à cerca da timidez.
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Assim, nos momentos em que estava se expondo, começara a se colocar em situações que antes
lhe constrangia (informação verbal)3. Já para Paula (2013), outras maneiras de vencer a timidez
seriam iniciar contato com o desconhecido, falar em público (afim de ir se acostumando),
acreditar em si mesmo, auto motivar‐se e ter humildade.
REFLEXÕES FINAIS
Este estudo mostrou, por meio do método História Oral de Vida, a importância da
estrutura familiar na vida de crianças e adolescentes, fator imprescindível para o melhor
desenvolvimentos destes, quando afirmam os autores sobre as dificuldades dos tímidos em
interagis com as outras pessoas, podendo acarretar graves problemas à sua educação, como
ausência da escola e até evasão, merecendo assim ações sistemáticas de professores, pedagogos
e psicólogos, promovendo o desenvolvimento e a proteção do aluno.
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SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: AVALIANDO AÇÕES DESENVOLVIDAS NO IFMA CAMPUS SÃO
LUÍS‐ CENTRO HISTÓRICO ENTRE OS ANOS DE 2008‐ 2011.
1
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RESUMO
A sexualidade gera nos alunos uma variedade de sentimentos, sensações e dúvidas. Pensar a orientação sexual no
âmbito escolar é trabalhar de modo a contribuir para que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade
com prazer e responsabilidade, trata‐se de uma tarefa realizada pela escola como complementar a educação dada
pela família. Dito isto, esta pesquisa objetivou investigar junto a alunos (adolescentes) e docentes do IFMA
Campus São Luís‐ Centro Histórico, quais ações/projetos/atividades foram desenvolvidas no Campus envolvendo a
temática orientação sexual entre os anos de 2008 a 2011. Utilizou‐se o método descritivo e explicativo e aplicou‐
se questionários estruturados. Ao final, concluiu‐se, que o tema é para a maioria, tanto de docentes como de
discentes, um assunto de suma importância. Os discentes apontaram dificuldades para abordar esta temática em
âmbito familiar, em pleno século XXI. Por outro lado a amostra de docentes ressaltou que se sente preparada para
realizar projetos e trabalho envolvendo esta temática, ainda que o campus não lhes ofereça cursos/ treinamentos.
Notou‐se que as ações envolvendo esta temática foram iniciativas restritas, com frequência irregular. Por fim,
espera‐se que os dados obtidos nesta pesquisa possam colaborar para que o referido campus possa repensar sua
política e estruture um trabalho de orientação sexual com regularidade de modo a contribuir para o conhecimento
e valorização dos direitos sexuais e reprodutivos do seu corpo escolar.
Palavras‐chave: Sexualidade, Escola, Adolescência, Educação.

ABSTRACT
Sexuality generates in students a variety of feelings, sensations and doubts. Thinking about sexual
orientation in the school is working to help students to develop and exercise their sexuality with
pleasure and responsibility, it is a task performed by the school as a complement education given by the
family. That said, this research aimed to investigate with students (teenagers) and teachers of IFMA
Campus St. Luís‐ Historical Center, which actions / projects / activities were conducted on the campus
involving the sexual orientation issue between the years 2008 to 2011 was used descriptive and
explanatory method and applied structured questionnaires. At the end, it was concluded that the theme
is for most, both as teachers of students, a matter of paramount importance. The students indicated
difficulties to address this problem in a family environment, in the XXI century. On the other hand the
sample of teachers said he feels ready to carry out projects and work involving this issue, even if the
campus does not offer them courses / trainings. It was noted that actions involving this theme were
restricted initiatives, with irregular frequency. Finally, it is expected that the data obtained in this study
may contribute to the campus referred to rethink its policy and structure a work of sexual orientation
frequently in order to contribute to the knowledge and appreciation of sexual and reproductive rights of
their school body .
KEY‐WORDS: Sexuality, School, Adolescence, Education.
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SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: AVALIANDO AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CAMPUS IFMA SÃO
LUÍS‐ CENTRO HISTÓRICO ENTRE OS ANOS DE 2008‐ 2011.
1. INTRODUÇÃO
A sexualidade constitui‐se como uma das dimensões fundamentais da vida de qualquer
indivíduo, pois é uma dimensão intrínseca à existência humana, estritamente relacionada aos
pensamentos, ações e comportamentos.
Na história das ciências, a sexualidade, tem sido objeto de estudo, pelas diversas áreas
do conhecimento, no entanto, nos dias atuais, ainda apresenta‐se como assunto envolto em
tabus, mitos e preconceitos. Muitas instituições sociais, a exemplo da família, tentam por vezes
negá‐la ou assumir papel de neutralidade, o que acaba por legitimar preconceitos, fato que
acarreta uma série de problemas, já que a falta de informação nessa área pode resultar muitas
vezes em situações complexas como o avanço da epidemia do HIV e do elevado número de
gravidez na adolescência.
Neste sentido, a escola constitui‐se como locus privilegiado para orientação sexual,
especialmente nas modalidades de ensino direcionada aos adolescentes (estudantes na
modalidade integrado), uma vez que segundo CRUZ e OLIVEIRA (2002) é nesta fase da vida que
se atinge a maturidade biológica e sexual e, por conseguinte é definida a identidade sexual dos
indivíduos, cabendo a cada um ocupar o espaço social que é destinado ao homem e à mulher.
Deste modo, meninos e meninas se deparam com transformações que mudam seus
pensamentos e principalmente seu corpo e a forma como vivenciam sua sexualidade. De
acordo com Zagury (1996) “a adolescência é exatamente o momento em que há o despertar
natural pelo sexo. É da vida, é da idade, os hormônios estão a mil (p.170).” Outrossim, para
falar sobre sexualidade na adolescência é necessário repensar todas as implicações
psicossociais que a ela estão associadas.
É neste contexto que a educação assume um sentido mais amplo, elucidando o
comprometimento não só com a instrução, mas com a formação plena de cidadãos que
possuem corpos, necessidades, desejos, portanto a escola como centro da educação formal
pode contribuir significativamente para a valorização da sexualidade conforme as premissas
dos Parâmetros Curriculares Nacionais ‐ PCNs, que determinam a adoção dos temas
transversais no ambiente escolar, entre estes, a sexualidade.
Tendo em vista que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
– IFMA, em seu Campus São Luís‐Centro Histórico, oferece cursos técnicos que são
freqüentados por um grande número de adolescentes e considerando a escola como local
adequado para a Orientação Sexual, um leque de inquietações foram despertadas e
corroboraram na necessidade de investigar junto aos alunos adolescentes e docentes do IFMA
– Campus Centro Histórico quais ações, atividade e projetos forma desenvolvidas no referido
Campus, envolvendo a temática da Orientação Sexual entre os anos de 2008 e 2011.
Nesse sentido, o problema acima expõe a relevancia do estudo aqui apresentado que é
demonstrar a necessidade de inserção da Orientação Sexual, nas atividades direcionadas aos
alunos compreendidos nessa faixa etária, considerando que os mesmos necessitam deste
subsídio para o desenvolvimento de uma consciência crítica e tomada de decisão responsável.
Ao propor a realização desta pesquisa, pretendeu‐se levantar dados e informações que
subsidiem a produção de conhecimento nessa área específica. Ademais, seus resultados podem
subsidiar o (re) direcionamento dos planos pedagógicos e a implantação de ações educativas
que tenham como alicerce a prevenção no referido campus.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa se delineaou com uma abordagem qualitativa e para alcançar o objetivo do
trabalho foi classificada de acordo com a taxionomia de Vergara (2003) como descritiva e
explicativa. Descritiva porque visou descrever como os docentes e como os alunos adolescentes
do IFMA ‐ Campus São Luís‐Centro Histórico se relacionam com a temática sexualidade e
explicativa porque se propôs a estabelecer uma relação de causa‐efeito para a adoção da
Orientação Sexual neste específico ambiente escolar. Salienta‐se que realizou‐se também
pesquisa bibliográfica face à necessidade de recorrer a uma vasta literatura para elaboração do
marco teórico do trabalho e confrontá‐lo com os dados coletados.
Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram questionários estruturados que
por sua vez foram aplicados a uma amostra de 10% dos alunos adolescentes e 10% dos
docentes do Campus no ano de 2012, assim como análise bibliográfica e documental, cujos
dados foram interpretados a partir de uma abordagem crítica e dialética, a fim de apreender a
dinâmica de abordagem do tema sexualidade no Campus.
Participaram desta pesquisa na modalidade docente: 3 (três) professores do sexo
feminino e 3 (três) do sexo masculino, perfazendo um total de 6 docentes. Por outro lado,
participaram na amostra discentes, 14 alunos, sendo 9 (nove) do curso técnico em Lazer e 5
(cinco) do curso técnico em Meio Ambiente.
Todos os sujeitos investigados foram orientados sobre os objetivos da pesquisa e só
responderam ao questionário após assinatura do Termo de Livre Consentimento Esclarecido –
TCLE, garantindo assim ,respeito aos aspectos éticos previstos na Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira constatação oriunda da pesquisa foi relacionada ao universo da mesma na
categoria docente que foi composto por 3 (três) professores do sexo feminino e 3 (três) do
sexo masculino. Observou‐se que 3 (três) dos participantes apontaram possuir como tempo de
serviço no IFMA: 3 (três) anos, já os outros (três) docentes informaram que já estão no IFMA a
mais de 4 anos.
Todos os participantes (docentes) desta pesquisa assinalaram que a realização de
projetos/trabalhos envolvendo esta temática são de grande importância para a escola, inclusive
para a constituição da personalidade do sujeito e devem ser feitos regulamente.
O que pode ser corroborado por Souza (2010), uma vez que:
A sexualidade é parte integral da personalidade humana, é necessidade básica (...). Ela
se expressa de diferentes formas em cada fase da vida e para que os pais e professores
ajudem no desenvolvimento sexual sadio da criança e do jovem (p.49).

Todos os 6 (seis) docentes apontaram ter conhecimento de algum trabalho realizado no
Campus nesta área. Sobre isto, 1 (um) docente afirmou que houve a execução de projetos
desta natureza no ano de 2010, já 5 (cinco) dos participantes apontaram o ano de 2011 como
um ano de realização de algum projeto envolvendo a temática. Este dado pode ser ratificado,
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haja vista que no ano de 2011, o Serviço de Psicologia do Campus executou Oficinas de
Afetividade e Sexualidade no campus.
De acordo com 5 (cinco) destes participantes o Campus não oferece aos seus
professores uma preparação e/ou treinamento para trabalhar esta temática em sala de aula,
apenas 1 (um) dos docentes não soube informar. A partir disto, podemos inferir que o Campus
não oferece nenhum tipo de treinamento para seu corpo docente, porém salientamos ser de
grande importancia esse tipo de preparo, uma vez que em sala de aula os professores
encontrarão alunos de diferentes realidades e com demandas de conhecimento diferenciadas.
Quanto a isto, os PCN´S afirmam que:
O trabalho de Orientação Sexual também implica o tratamento de questões que nem
sempre estarão articuladas com as áreas do currículo – seja porque permeiam o dia‐a‐
dia na escola das mais diferentes formas, emergindo e exigindo do professor
flexibilidade, disponibilidade e abertura para trabalhá‐las (p. 04).

Da mesma forma, buscou‐se investigar junto aos participantes se ainda sim, eles
conseguem desenvolver tal tema em suas disciplinas. Identificou‐se que 5(cinco) deles
responderam conseguir desenvolver o tema sexualidade em sua disciplina e apenas 1 (um)
apontou que não consegue desenvolver este tema. Conclui‐se que a maioria dos docentes
conseguem desenvolver o tema em suas disciplinas mesmo sem ter participado de um
treinamento oferecido pela escola. Infelizmente, por limitação do instrumento, faltou investigar
como se dá o desenvolvimento deste tema na sala de aula, e onde estes docentes estão se
preparando para abordar este assunto com seus alunos.
Posto que segundo Ribeiro (2011):
Os professores, ao narrar suas práticas escolares, destacaram o predomínio do
discurso biológico como estratégia pedagógica para ‘ensinar’ sobre a sexualidade nas
suas salas de aulas. (p.67)

Também foi perguntado aos docentes, se eles são solicitados pelos alunos a falar sobre
sexo/sexualidade, e 3 (três) responderam que sim, isto é, são solicitados a falar sobre estes
temas e 3 (três) responderam que não são solicitados. Dos 3 ( três) que responderam que não
são solicitados a abordar esta temática em suas aulas, 1( um) faz parte dos participantes que
afirmaram conseguir desenvolver o tema em sua disciplina. Neste caso, pode‐se levantar que
talvez o repertório de habilidades para abordar esta temática em sala de aula seja reduzido,
tanto por parte dos alunos, quanto deste educador.
No tocante as perguntas mais frequentes feitas pelos alunos aos docentes, 5 (cinco) dos
participantes não responderam ao que foi perguntado e apenas 1 (um) apontou o
questionamento mais frequente de seus alunos. Os professores mesmo afirmando que
conseguem desenvolver o tema em sala de aula e que são questionados regularmente pelos
seus alunos, apresentaram dificuldades para responder esta questão.
Também foi perguntado aos participantes se enfrentam dificuldades relativas ao
desenvolvimento de algum trabalho de Orientação Sexual no Campus. Assim, 3 (três)
informaram que não sentem, isto é, nunca passaram por dificuldade desta natureza, 1 (um)
assinalou que já enfrentou dificuldades, e 1 (um) participante não soube responder.
Em complemento à questão anterior, foi solicitado aos participantes que citassem quais
eram as maiores dificuldades encontradas, para 2 (dois) docentes a maior dificuldade é:
realizar um trabalho em equipe no campus, 1 ( um) dos participantes apontou a falta de
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material informativo sobre DST´s como um dificultador, para 1(um) docente existe carência em
bibliografia especifica, 2 ( dois) educadores abstiveram‐se de responder este questionamento.
Ressalta‐se que trabalho coletivo no âmbito escolar consiste na integração das atividades de
todos os servidores que trabalham neste campus, seja o corpo docente, a direção, a equipe
pedagógica e demais servidores, tendo por objetivo a aprendizagem do educando.
Questionou‐se aos participantes se existe um profissional mais capacitado para
trabalhar o tema no Campus. As respostas foram diversificadas, 4 (quatro) indicaram que todos
os professores desde que devidamente preparados. Para 3 (três) docentes, o psicólogo, o
médico e o sexólogo são os mais indicados. Para 2 (dois) não há um profissional específico. A
partir disto, podemos inferir que para os docentes que participaram desta pesquisa, os
próprios professores desde que devidamente peparados seriam os melhores profissionais para
tratar do tema na escola.
Quando perguntados quais os temas que devem ser trabalhados na escola em
orientação sexual, os participantes apresentaram mais de uma resposta, as atividades mais
citadas, foram: drogas como estimulante sexual, DST/AIDS com 3 (três) citações cada uma.
Gravidez
na
adolescência,
Métodos
contraceptivos,
Amizade/Namoro,
Homossexualidade/bissexualidade/transexualidade e Gênero com 3 (três) citações cada uma.
Por fim, perguntou‐se quais são os maiores desafios para desenvolver um trabalho de
orientação sexual no Campus São Luís‐ Centro Histórico, para 4 (quatro) dos docentes, o maior
desafio é a falta de planejamento integrado e articulado das diretorias e seus setores. Espaço
físico disponível é apontado por 1 (um) dos docentes como maior desafio, por fim, (um)
educador assinala que é necessário quebrar o tabu relacionado ao tema.
Consoante ao olhar destes professores, pode‐se inferir que faz‐se necessário que o
campus reflita sobre a necessidade de realizar um planejamento integrado, articulado entre
todos os seus atores, de modo que seja prepoderante o trabalho em equipe, na tentativa de
ofertar aos alunos, mais conhecimento e informação sobre este tema.
Participaram desta pesquisa na amostra discentes, 14 alunos. Sendo 9 (nove) do curso
técnico em Lazer e 5 (cinco) do curso técnico em Meio Ambiente. A faixa etária dos discentes
pesquisados revelaram que 7 (sete), estão com 16 anos, e 5 (cinco) estão com 17 anos.
Todos os 14 (quatorze) discentes informaram considerar importante a realização de
programas de orientação sexual no Campus. Foi solicitado a eles que justificassem qual a
importância de trabalhar esta temática no Campus, para 8 (oito) é importante para se manter
informado, 3 (três) disseram que é importante, porque eles não conseguem falar abertamente
em casa sobre este assunto, 2 (dois) responderam que é importante para esclarecer as dúvidas
e 1 (um) não soube responder. A partir disto, podemos observar que todos os discentes
consideram o tema como importante e que há carência de repasse de informação sobre este
assunto. Os alunos possuem expectativas que a escola possa ser o lugar onde irão receber
informações corretas sobre esta temática, uma vez que não conseguem abordar esta temática
na sua própria casa.
Em pleno século XXI, a escola ainda desponta como a única responsável pela orientação
sexual de seus alunos, porém segundo os PCN´S:
(...) o trabalho realizado pela escola, denominado aqui Orientação Sexual, não substitui
nem concorre com uma função da família, mas a completa. Constitui um processo
formal e sistematizado que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento
e propõe uma intervenção por partes dos profissionais da educação.
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Também foi questionado aos participantes se o tema sexualidade é um assunto
abordado no Campus. Para este questionamento, 11 (onze) alunos informaram que sim, a
sexualidade é trabalhada no Campus, porém 3 (três) assinalaram que a sexualidade não é
debatida. Em complemento à questão anterior, foi solicitado aos discentes que citassem como
este tema foi abordado: 7 (sete) responderam que foi abordada através de oficinas, 3 (três)
indicaram que foi trabalhado através de palestras, e outros 3 ( três) disseram que esta temática
foi abordada nas aulas.
Aos discentes, foi questionado também se eles gostariam que o Campus oferecesse
maiores informações sobre sexo/sexualidade. Quanto a isto, todos os 14 responderam que
gostariam que fossem oferecidas maiores informações.
Os participantes apontaram ainda como gostariam que o Campus desenvolvesse esse
tema, 8 (oito) indicaram que gostariam que o tema fosse apresentado através de filmes, 7
(sete) através de palestras, 6 (seis) preferem que o tema seja incluso nas aulas e 1 (um) não
soube responder. Na maioria de citações os alunos mostram sua preferência no
desenvolvimento do tema através de visualização de filmes que possam contribuir para
esclarecimento de dúvidas sobre a temática. Também grande número de indicações para que o
assunto seja trabalhado nas aulas, isto reforça a ideia de que os alunos demandam por
professores que tenham habilidades para trabalhar este tema em sala de aula.
Da mesma forma, buscou‐se investigar junto aos discentes se os mesmo já participaram
de alguma atividade/projeto de orientação sexual no Campus. Obteve‐se como resultado que 8
(oito) já participaram de alguma atividade/ projeto de orientação sexual executado no campus,
mas 5 (cinco) indicaram não ter participado de nenhum evento/ atividade relacionado a este
tema, por fim, 1 (um) aluno não soube responder.
Ainda no tocante a questão anterior, perguntou‐se em que ano ocorreram tais trabalhos
envolvendo esta temática no Campus. Sobre isto, 8 (oito) dos participantes responderam que
isto ocorreu no ano de 2011 e apenas 1 (um) respondeu ter ocorrido no ano de 2012.
Para 11 (onze) dos participantes, Biologia é a disciplina que deveria abordar o tema, já
para 7 (sete) deles, Sociologia é a disciplina ideal, 4 (quatro) dos discentes indicaram que a
disciplina adequada seria História, 2 (um) alunos responderam que seria Filosofia e as matérias
Química e Física tiveram 1(uma) indicação cada uma.
Parte dos alunos assinalaram que a disciplina “Biologia” deveria abordar o tema em suas
aulas, o que nos leva a pensar que ainda exista neles um pensamento biologicista sobre este
tema. Por fim, perguntou‐se quais são as principais dúvidas que cada discente possui. 4
(quatro) deles disseram que suas dúvidas se concentram sobre os métodos contraceptivos, 4 (
quatro) também disseram que possuem questionamentos sobre as DST´S, 3 (três) afirmaram
querer maiores esclarecimentos sobre gravidez. Além de ser um assunto considerado pelos
alunos como de grande importância, a temática é também, indicada pelos alunos como um
grande esclarecedor de dúvidas, que muitas das vezes não são evidenciadas em casa. O
trabalho do tema dentro da escola facilita a prevenção nas causas de doenças e de gravidez na
adolescência, é o que indica os PCN´S:
O trabalho sistemático de Orientação Sexual dentro da escola articula‐se, também,
com a promoção da saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A existência
desse trabalho possibilita a realização de ações preventivas das doenças sexualmente
transmissíveis/AIDS de forma mais eficaz.
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4. CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa evidenciaram a sexualidade é um tema considerado de suma
importancia para a maioria de docentes e discentes. Os discentes apontaram dificuldades para
abordar esta temática em âmbito familiar, em pleno século XXI. Por outro lado a amostra de
docentes ressaltou que se sente preparada para realizar projetos e trabalho envolvendo esta
temática, ainda que o campus não ofereça cursos/ treinamentos.
Notou‐se que as ações envolvendo esta temática foram iniciativas restritas a setores
específicos, com frequência irregular, demonstrando assim a necessidade de inserção da
orientação sexual conforme preconizado nos PCN’s. Ressalta‐se a importancia de realização de
um trabalho de forma contínua, articulado com as demandas dos alunos e envolvendo os
diversos setores da instituição, de modo que possa colaborar com a promoção da saúde,
especialmente da saúde sexual dos alunos adolescentes.
Acredita‐se que foi possível atingir os objetivos propostos por esta pesquisa, ratificando‐
se que a metodologia utilizada mostrou‐se adequada, embora se deva ressaltar a limitação
inerente ao questionário, em virtude das variáveis que podem interferir no próprio responder
dos participantes.
Cabe ponderar que esta pesquisa teve uma amostra pequena, o que reduz seu poder de
generalização, visto que seus resultados não permitiram retratar as relações entre todos os
docentes e discentes do IFMA Campus São Luís Centro Histórico.
Por fim, concluiu‐se, que
Espera‐se que os dados obtidos nesta pesquisa possam contribuir para que o Campus
possa repensar sua política e estruture um trabalho de orientação sexual com regularidade de
modo a contribuir para o conhecimento e valorização dos direitos sexuais e reprodutivos de seu
alunado.
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RESUMO
O presente artigo versa sobre a expectativa da
mulher que participa do Programa Nacional Mulheres
Mil (PNMMIL), desenvolvido no Instituto Federal do
Amapá (IFAP), Campus Laranjal do Jari. E, tem o objetivo
identificar os motivadores e interesses na escolha de
cursos profissionalizantes da atualidade, levando em
consideração as características socioculturais peculiar ás
participantes. Assim como, revelar in loco parte de um
Programa Nacional de Governo que trata sobre política
afirmativa de gênero enquanto ações públicas de
politicas sociais implementadas nos últimos anos no
cenário brasileiro. Para tanto, fora realizado uma
pesquisa de campo que traz como metodologia a
abordagem qualitativa, amparada numa bibliografia de

base documental e, que trata de questões atuais sobre o
tema. O resultado da pesquisa descreve sinteticamente
a Análise do Discurso das participantes, revelando as
expectativas e interesse acerca dos cursos
profissionalizantes das mulheres que participaram do
PNMMIL entre os anos de 2012 e 2013. Portanto, o
resultado da pesquisa realizada exclusivamente com
mulheres pode levar, mesmo de forma parcial de uma
dada população, percebemos as dificuldades existente
ainda numa sociedade androcêntrica e, que ainda
encontra‐se mascarada apesar dos avanços já
conquistados nas questões de gênero.

PALAVRAS‐CHAVE: Programa Mulheres Mil, Equidade de gênero, Expectativa profissional.

EXPECTATION OF WOMEN AND GENDER EQUALITY IN A CHOICE OF COURSES PROFESSIONAL
WOMEN 'S NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MIL AMAPÁ PROGRAM IN FEDERAL
INSTITUTE OF EDUCATION ‐ Campus Orangery of Jari.
ABSTRACT
This paper discusses the expectation of women qualitative approach based on a document base and
participating in the Women's National Program bibliography which deals with current issues on the
Thousand ( PNMMIL ) developed at the Federal Institute subject. The result of the research briefly describes.
of Amapá (IFAP Campus Jari Orangery. And , aims to Discourse Analysis of participants revealing the
identify the motivators and interests in choosing expectations and interest about the professional courses
vocational courses nowadays, taking into. Consideration of the women who participated in the PNMMIL between
the peculiar socio‐cultural characteristics ace the years 2012 and 2013. Therefore the result of
participants. So how reveal in loco part of a National research conducted exclusively for women can lead
Programme for Government that treats gender policy on even partially within a given population we see the
affirmative action as public social policies implemented difficulties still existing in an androcentric society and
in recent years in the Brazilian scenario. For both carried who is still masked despite the advances already
out field research as a methodology that brings a achieved
in
gender
issues.
KEY‐WORDS: National Women Mil, Affirmative policy of gender, Expectations of women.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo discorre sobre o Programa Nacional Mulheres Mil (PNMMIL),
desenvolvido no Instituto Federal do Amapá (IFAP), Campus Laranjal do Jari, sendo este um
exemplo positivo nas práticas fundamentadas no princípio de igualdade e equidade conquistadas
pelas mulheres no âmbito da política pública social no cenário brasileiro na última década.
O PNMMIl, funciona como meio facilitador nas políticas públicas para o sexo feminino,
implementado pelo Governo Federal e que está sendo desenvolvido nos Institutos Federais (IFs')
do Brasil. Tendo em seu princípio fundamental promover as desigualdades nas questão de
gênero, ao tratar da inclusão educacional profissionalizante que fortalece e afirma a igualdade
social em nosso sociedade.
O texto a seguir busca refletir a partir de uma prática educativa já vivenciada na maioria
dos IF's, especialmente no IFAP, Campus Laranjal do Jari, sendo este analisando à luz da teoria de
gênero tendo como ponte reflexiva o Programa Nacional Mulheres Mil junto a perspectiva de
educação e profissionalização da mulher.
No contexto da equidade de gênero, são apresentados também neste, dados obtidos a
partir de uma pesquisa de campo, realizado na região do Vale do Jari que localiza‐se na parte sul
do Estado do Amapá e extremo norte do Estado do Para. Que buscou identificar a percepção da
mulher acerca das seus expectativas, necessidades e interesses referente a escolha de cursos
profissionalizante na atualidade.
Este estudo perpassa pela experiência pessoal desta pesquisadora, enquanto gestora local
na Coordenações do Programa Mulheres Mil, Campus Laranjal do Jari, bem como, da vivência
pedagógica adquirida na disciplina Estágio Supervisionado do curso de Pós‐graduação Lato Sensu
em Docência da Educação Profissional e Tecnológica, realizando no IFAP, em 2013.

Programa Mulheres Mil: Âmbito Nacional e Local
O Ministério de Educação cria o Plano Brasil Sem Miséria no ano de 2009, sendo este
umas das ações preponderantes para atender as políticas públicas sociais. Tornam‐se visíveis no
Plano dentre suas principais diretrizes a promoção e o acesso a educação, visto que o Plano
contribui para a redução de desigualdades sociais e econômicas, principalmente de mulheres,
promovendo a inclusão social, defendendo a igualdade de gênero (BRASIL, 2009).
Os objetivos do Plano Brasil Sem Miséria se consolidam no contexto dos programas
federais diferenciados que promovem políticas públicas e, neste contexto, o PNMMIL, com a
intenção de promover a inclusão educacional, profissional e o acesso ao ensino continuado para
mulheres.
Assim, surge o Programa Nacional Mulheres Mil ‐ Educação, Cidadania e Desenvolvimento
Sustentável, instituído pela Portaria nº. 1.015, de 21 de julho de 2011, como uma diretriz pública
de inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade (BRASIL,
2011).
As diretrizes educacionais do PNMMIL estão de acordo com a Lei n. 11.741, de 16 de julho
de 2008 que criou os Institutos Federais (IF) em todo o território nacional brasileiro. Assim,
programa e institutos se complementam na medida em que o artigo 39 da lei acima citada define
que os IF tem o objetivo de promover a educação profissional e tecnológica. Isso deve abordar os
diferentes níveis e modalidades, as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia (BRASIL,
2008).
Como em todo o território nacional, no IFAP o Programa Mulheres Mil, realizado no

Câmpus Laranjal do Jari, está voltados para a construção de metodologias, ferramentas, técnicas
e currículos que promovam o acesso e a permanência das mulheres na Instituição. Bem como a
formação cidadã e a inserção no mundo do trabalho de acordo com seus eixos tecnológicos
específicos.
Uma característica do PNMMIL é a exclusividade, turmas formadas apenas por mulheres, com
idade entre 15 a 60 anos (ou mais) e que apresentam quadro de exclusão social, educacional e
econômica e que estejam dentro de um perfil de baixo nível de escolarização, dificuldade de
aprendizagem, pobreza acentuada e baixa autoestima.
A metodologia de acesso, permanência e êxito do PNMMIL utilizadas pelas coordenações
do referido Programa, é um conjunto de instrumentos facilitadores do processo de implantação e
implementação dos projetos e ações de qualificação e formação profissional, sustentado pelo
Guia Metodológico do Sistema de Acesso, Permanência e Êxito do Programa Mulheres Mil,
visando à estruturação de empreendimentos, desenvolvimento de comunidades e de populações
desfavorecidas e não tradicionais (BRASIL, 2009).
Dessa forma, o referido Programa visa transformar a realidade de uma população
feminina que se encontra em vulnerabilidade que se estende aos membros de sua família, por
meio da prática cotidiana da democracia, da educação e da formação profissional.
E, na concepção de inclusão de gênero, reconhece e valoriza os saberes construídos na
comunidade, como uma oportunidade extraordinária de estabelecer um diálogo com as
diversidades, integrando o ensino profissional ao itinerário formativo das mulheres e das
populações, consideradas não tradicionais (BRASIL, 2009).
Nesse ensejo, o IFAP, Câmpus Laranjal do Jari, desde 2011, vem executando o Programa
Mulheres Mil a fim de atender a população do Vale do Jari. O Vale do Jari se compõe de três
municípios fronteiriços: Vitória do Jari e Laranjal do Jari no Estado do Amapá e Monte Dourado
que pertence ao Estado do Pará.
A inclusão socioeducativa e tecnológica desenvolvida a partir do Programa Mulheres Mil,
no IFAP, Campus Laranjal do Jari, estabelece que educação, ciência e tecnologia se articulem na
perspectiva do desenvolvimento regional e local, capaz de promover a interação necessária na
construção de uma sociedade que minimizem as desigualdades sociais, inclusive às de gênero.
Amparado nos dados documentais internos da Coordenação Local do PNMMIL, Campus
Laranjal do Jari que demonstram os benefícios oferecidos as mulheres. Dentre esses, o
reconhecimento de suas aprendizagens adquiridas ao longo vida; a oferta de serviços de
aconselhamento e atendimentos especializados.
Nesta perspectiva educacional de formação profissional do IFAP exclusivamente para
mulheres, foram certificadas mais de 400 alunas. Com um público de mulheres que
encontravam‐se em situação de invisibilidade e vulnerabilidade. Esta invisibilidade e
vulnerabilidade se caracterizavam pelas condições de vida e moradia. Sendo que maioria do
público atendido residem em áreas de risco, uma vez que localizam‐se às margens de rodovias,
rios e mangues, ou seja, comunidades ribeirinhas, comum na região amazônica, tendo como
características o baixo índice de desenvolvimento humano.
Seguindo esse princípio de educação, voltada para inclusão social e equidade de gênero,
discorremos agora mais especificamente acerca do entendimento de alguns conceitos e
percepções acerca das questões de gênero, assim como da equidade.

Equidade de gênero: Avanços
Tomando como referencia inicial a definição de Abramo (2014), que define que a
equidade de gênero de fato deve compreender o reconhecimento dos direitos enquanto pessoas
individuais, tendo como ponto de partida a do gênero feminino junto ao coletivo e, é a efetivação
desses direitos em igualdade de condições, pois assim podemos promover a equidade em
determinada sociedade; o que implica garantir que todos tenham oportunidades iguais para
atingir o seu potencial e que ninguém esteja em desvantagem para alcançar o direito de
igualdade e, muito menos sofra qualquer tipo de discriminação.
Isto significa não restringir o acesso à educação, aos bens e serviços ou quaisquer outros
direitos por causa das diferenças que existentes entre as pessoas e entre os diversos segmentos
sociais. Em geral, a equidade refere‐se ao princípio de ser justo com todos, com relação a valores
enraizados que precisam ser reconhecidos e compreendidos num sentido da transformação do
bem comum a todos.
Ao analisar às condicionalidades que levam aos estereótipos e discriminações do gênero
feminino, Santos (2010, p. 8), revela que:
[...] os estereótipos e discriminações de gênero podem ser analisados por diversos
aspectos culturais, exemplo a relação entre a vida profissional, a maternidade, os
encargos domésticos com o bem‐estar da família, sendo importante lembrar que estes
aspectos são diferenciados segundo a classe social. E que, as mulheres com rendas mais
baixas apresentam menor qualificação e nível educacional, devido à sobrecarga de
trabalho doméstico e no âmbito profissional. E grande parte das mulheres sofre os efeitos
do acúmulo de tarefas múltiplas, o que gera cansaço, ansiedade e tensão, restando pouco
tempo para se dedicarem a si mesmo.

Assim, a equidade de gênero pode ser entendida como possibilidades das diferenças
manifestadas que devem ser respeitadas sem discriminação. Com os devidos suportes que
favoreçam o combate as práticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças
entre as pessoas sejam aquelas motivadas por razões políticas, origem étnica, crenças religiosas,
orientação sexual, deficiência física, diferenças de idade, práticas culturais ou pelas relações
domésticas.
Entretanto, pelos estudos realizados em torno da questão, ainda se encontra presente no
seio social o desentendimento dessa equidade e que deve ser entendida como uma negação da
questão. Assim, amparando‐se em Silva (2010, p.570) mostra‐se que a situação é ainda séria
quando este diz que, “o preconceito pode ser encontrado nos mais diversos setores da sociedade;
sendo este a causa da existência de muitos movimentos de minoria sociais organizadas, que
reivindicam seus direitos governamentais”.
De acordo com Saffiot (apud SILVA, 2010, p.565), ao dizer que, em se tratando de
categorias minoritárias neste país, a sociedade discrimina e as colocam na base social, em
especial mulheres, negras, pobres e crianças e que, as condicionalidades que levam ao
preconceito e a discriminação nas relações de gênero perpassam por estes factos sociais presente
em nossa realidade atual.
Partindo dessas concepções da equidade de gênero, aparecem como forma de possibilitar
a efetiva realidade na igualdade entre os diferentes gêneros as políticas públicas afirmativas.
Assim, no momento em que essas políticas estabelecem suas ações e metas, possibilitam a base
fundamental no combate a qualquer tipo de desigualdade, exclusão ou restrições sociais. E, tem o
propósito de impedir o não desfrute ou não exercício dos direitos igualitários numa sociedade
ainda androcêntrica.

Segundo Pinto (2012, p.03), ao falar da equidade de gênero entre mulheres e homens,
acerca das politicas públicas voltadas para tal problemática diz que:
[...] as políticas públicas de gênero implicam e envolvem tanto a diferenciação dos
processos de socialização entre feminino e masculino, como a natureza dos conflitos e
das negociações produzidas nas relações interpessoais entre homens e mulheres e
internamente entre homens e entre mulheres, também, envolvem dimensão subjetiva
feminina que passa pela construção da condição de sujeito.

Diante dos avanços no panorama das políticas públicas afirmativas da última década, na
luta pela efetivação dos direitos da mulher no cenário brasileiro, foi a criado a Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República ‐ SPM/PR em 1º de janeiro de 2003,
com status de Ministério, inaugurando com isso um novo momento da história do Brasil, que se
referem a formulação, coordenação e articulação de políticas que promovam a igualdade entre
mulheres e homens.
Em 2005 foi assinada pelo então Presidente da República o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres, que trouxe a sustentação para a política pública afirmativa de gênero. Assim,
dentre os quinze objetivos do referido Plano, ressalta‐se aqui três.
1º. [...] a igualdade de gênero, raça e etnia;
9º. [...] a construção social de valores, por meio da Educação, que enfatizem a
importância do trabalho historicamente realizado pelas mulheres, além da necessidade
de viabilizar novas formas para sua efetivação;
10º. [...] a inclusão das questões de gênero, raça e etnia nos currículos escolares, além do
reconhecimento e busca de formas que alterem as práticas educativas, a produção de
conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias (BRASIL,
2005. p. 10).

Fica evidente que a construção social de valores que potencializem uma mudança de
pensamento a respeito da equidade de gênero perpassa pelo sistema educacional oferecido,
existindo assim a necessidade premente em criar mecanismos que possam estreitar as diferenças
existentes entre os diferentes tipos de identidades dos cidadãos neste país, para a efetiva
garantia de direitos fundamentais nos mais diversos aspectos social e cultural. Pois, não é tarefa
fácil promover a igualdade dos sujeitos e mesmo assim respeitar suas singularidades.

MÉTODO

A pesquisa de campo com carácter investigativo, de levantamento de dados qualitativo, foi
realizada no período de outubro de 2013 e, contou com uma amostra de 200 mulheres
entrevistadas, com idade entre 16 a 55 anos, alunas e ex‐alunas do IFAP, participantes do
Programa Nacional Mulheres Mil, moradoras na região do Vale do Jari, como dito anteriormente,
região que compreende aos municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Monte Dourado, no
Estado do Amapá e do Estado do Para.
O instrumento de pesquisa utilizado contemplou uma pergunta subjetiva(não contento
indicações de cursos) e uma pergunta objetiva(com indicações de cursos). A objetiva apontava os
cursos que já tinham sido oferecidos anteriormente no IFAP. E, a pergunta subjetiva permitiu que
as mulheres expressassem suas expectativas com relação a outros cursos de forma livre.

Cada participante da pesquisa de campo está codinomeada neste artigo com a letra
M(Mulher participante da pesquisa) seguido da ordem numérica referente a sequencia do
questionário aplicado, com variação de M1 à M200 equivalente as 200 mulheres entrevistas e
que responderam ao instrumento de pesquisa, contendo as devidas respostas dadas (expectativa
da escolha do curso).
As expectativas identificadas acerca dos interesses e necessidades da mulher na escolha
dos cursos profissionalizantes perpassaram pela realidade socioeconômica local e pela
experiência dos cursos ofertados anteriormente no IFAP.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Após coleta dos dados, os resultados foram analisados e tabulados de acordo com a estrutura do
questionário. Então, foram construídas os tópicos que demonstram esses resultados, ou seja, as
expectativas e necessidade acerca da escolha profissional desejada na atualidade pela mulher.

5.1 Pergunta objetiva (com indicações de cursos)
Estes se reportam sobre as escolhas dos cursos que o IFAP tende a ofertar às participantes
do Programa Mulheres Mil. Assim, nesse primeiro ponto, são apresentados as expectativas de
escolha referente aos que cursos já foram ofertados, bem como, os que ainda não foram
ofertados.
5.1.1 Pedreiro de Revestimento de Argamassa
Dentre o universo de participantes da pesquisa, 64 delas optaram pelo curso de Pedreiro
de Revestimento de Argamassa. Nas suas expectativas de escolha, foi afirmando que:
(M8) “É uma área no qual o sexo feminino está conquistando seu espaço por isso é importante que a mulher esteja
capacitada para desempenhar tal função”; (M12) “Vai ajudar a acabar mais com o preconceito de que a mulher não
pode fazer um trabalho pesado”; (M33) “Estou construindo minha casa isso seria muito bom, pois não tenho
dinheiro para pagar pedreiro”; (M14) “Ajudaria muito pessoas desempregadas, pois o município do Jari tem muitas
obras”; (M35) “É algo diferente novo e vai ser bom”; (M6) “O curso vai proporcionar trabalho em outras funções não
só a de trabalhadora doméstica”; (M20) “Com certeza vai ajudar várias mulheres a entrarem no mercado do trabalho
do homem”.

Percebe‐se que as mulheres estão preocupadas com suas posturas diante do mercado de
trabalho, bem como a não discriminação com relação à mulher profissional. Esse fato se reflete que o
curso Pedreiro de Revestimento de Argamassa, ter característica de gênero masculino.

5.1.2 Cuidadora infantil
Este foi o segundo curso de maior preferência entre as escolhas das participantes com 40
indicações. Dentre as respostas se têm:
(M70) “Gosto de crianças, mas gostaria de aprender a prestar primeiros socorros e promover atividades lúdicas com
elas”; (M44) “Vai ajudar quem trabalha na área como babá”; (M157) “Como aumento de mulheres que saem para
trabalhar é importante que a pessoa que vá cuidar dos filhos das mesmas seja alguém capacitado”; (M32) “Existem
muitas babás que cuidam de crianças e não tem certificado para exercer a profissão”; (M181) “É importante, pois
vamos aprender a cuidar da higiene e da alimentação dos nossos filhos e de outras crianças”; (M14) “Existem escolas
e creche em nossa comunidade que precisam de trabalhadora que estudou pra isso”.

As expectativas justificadas com relação ao curso de Cuidadora infantil denota a

preocupação feminina no cuidado tanto para com seus filhos quanto aos filhos de outros e, que
o sentimento materno de preservação e apego é algo marcante na vida profissional da mulher
contemporânea.
Justifica‐se também pelo pensamento dessas cursistas quanto às mulheres que saem para
trabalhar fora de casa e terem de deixar os filhos. Daí, confiar a terceiros que tenham
qualificação.
Essas justificativas significam também, a preocupação delas para com a necessidade de
haver mais creches e escolas de educação infantil, pois o mundo do trabalho seja ele, no âmbito
privado e/ou público precisa atentar para demanda desse tipo de serviço.
5.1.3 Artesã de Biojoias
Este foi o terceiro de maior preferência na escolha de 30 das participantes. Eis os relatos:
(M11) “O curso traria benefícios em minha vida uma nova oportunidade de emprego”; (M90) “Já me vir
desempregada muitas vezes e busco vender biju para ajudar na renda da família”; (M51) “Ajudaria muito em casa eu
produzir e vender meu próprio produto”; (M132) “É importante, pois além do dinheiro extra, podemos ainda ajudar
a preservar o meio ambiente”; (M61) “Iriamos usar nossos próprios materiais da floresta e valorizar nossa cultura
local”; (M122) “Faria (sic) da mulher uma empreendedora é importante porque sempre tem gente querendo
comprar joias”.

O interesse acerca desse curso perpassa pela própria realidade geoeconômica das
localidades no Vale do Jari. Na fala de “M61” fica explícito que o curso, além de potencializar as
matérias primas da floresta de forma extrativista, contribuirá também à cultura comum no ramo
do empreendedorismo. Essa perspectiva é vivenciada pelas mulheres tendo em vista que, muitas
delas, buscam complementar a renda familiar com vendas de produtos como cosméticos e
bijuterias.
5.1.4 Contador de Histórias
Com 28 escolhas dentre o universo das participantes, o curso de Contador de Histórias
expressa interesse em seus pensares quando:
(M36) “Acredito que as pessoas doentes em hospitais gostariam de receber visitas e lê pra elas histórias”; (M 55); “É
uma forma de interagir com pessoas diferentes; (M197) Isso valorizaria nossa própria história que está esquecida”;
(M64) “Isso valorizaria pessoas que trabalham com crianças”; (M9) “Muito importante para a comunidade. A pessoa
poderia trabalhar em creches e escolinhas”.

Conforme as respostas dadas pelas mulheres, este curso contribui não apenas para
aquelas que já trabalham com crianças, em creches e escolinhas, além de ser um meio de
interação social entre as pessoas da comunidade e instituições, como hospitais por exemplo.
Também chama à atenção ao fato de que ainda existem pessoas que se preocupam com a
saúde mental do semelhante proporcionando‐lhe vida mais saudável, ou seja, bem‐estar.
5.1.5 Reciclagem de Lixo Doméstico
Das 200 participantes, 20 optaram pelo curso de Reciclagem de Lixo Doméstico, com base
nas seguintes justificativas:
(M30) “Para ter um emprego melhor e possa dar mais segurança para meu filho, pois sou catadora de latinha”;
(M11) “Aqui no Jari não tem este curso vai ser muito bom; (M29) Vai servir para ajudar onde moro, pois tem muito
lixo”, (M117) “A cidade precisa de mais trabalhadores limpando a cidade”.

De acordo com as respostas de “M29” e “M117” existe a visível necessidade de
desenvolver na região serviços que privilegiem a reciclagem do lixo.
Como se vê nas falas das inquiridas, o lixo, especialmente o doméstico, denota melhorias
e fonte de renda. “M30” em sua resposta expressa sua preocupação com a saúde do seu filho,
assim como, de sua experiência como catadora de lixo, caracterizando o potencial desta matéria
prima como processo complementar na renda familiar.
Algo pontual, e que chama atenção, foi o curso de Reciclagem de Lixo Doméstico. Este se
referem quanto ao destino adequado do lixo doméstico que é um problema de ordem social e de
gestão política e que, também, perpassa pelo processo de conscientização pessoal de cada
cidadão.
5.1.6 Garçonete
Com baixa preferência, ou seja, com 13 indicações, ficou o curso de Garçonete, tendo
como respostas das cursistas:
(M37) “É importante para a comunidade em geral, onde o profissional possa atender bem os clientes, sendo
educados”; (M28) “Na região existem muitos estabelecimentos comerciais, porém o atendimento ao cliente é
precário”; (M100) “Formado por pessoas que necessitam serem preparadas para exercer tais funções”; (M141) “Irá
trazer capacitação e conhecimento para quem está desempregado conseguir emprego”; (M124) “Contribuirá com o
crescimento de nosso município melhorando atendimento e receptividade”; (M111) “É uma área que tem bastante
emprego aqui no Jari, com muitos bares e restaurantes”.

Diante das respostas percebe‐se que a qualificação profissional e a oferta de trabalho são
fatores correlacionais presente nas respostas dadas pelas mulheres que optaram pelo curso de
Garçonete.
Para tanto, basta perceber o que “M141” considera quando demonstra que a capacitação
e conhecimento profissional podem levar uma pessoa desempregada a conseguir emprego. Pelos
olhos de outra inquirida dá para entender que esta uma área em expansão no Vale do Jari, como
afirma “M111” pela existência de restaurantes e bares.
5.1.7 Trabalhadora Doméstica
Dentre as escolhas a que obteve menor expectativa no universo das mulheres
participantes do estudo foi o de Trabalhadora Doméstica, pois adquiriu somente cinco
indicações. Dentre as justificativas, estão:
(M22) “Para mim é importante porque não determinei meus estudos e como já trabalho há muito tempo como
doméstica acho que vai ser bom”; (M102) “Vai melhorar a oportunidade de trabalho para mim, pois sou diarista há
tempo”.

Sendo este o curso de menor preferencia, pode‐se inferir que a expectativa feminina com
relação ao curso supracitado, neste início do século XXI, é baixa. Isso não significa que a oferta
desde tipo de trabalho esteja extinguindo‐se, porém, se denota no grupo de mulheres
participantes do estudo, tendências de escolha de outras categorias profissionais não tanto
tradicionais.
Assim, as que escolheram o curso de Trabalhadora Doméstica justificam suas expectativas
afirmando que este pode contribuir para melhores oportunidades de trabalho, principalmente para
aquelas mulheres que exercem essa função.

5.2 Pergunta Subjetiva(sem indicação de curso)
Nesta parte da investigação, estão estabelecidas as expectativas dos cursos que as
participantes do estudo gostariam que o IFAP promovesse. Estas refletem outros interesses e
necessidades das mulheres que participaram do estudo.
O resultado da pergunta aberta demonstra que as participantes reponderam a pergunta
de acordo com suas vivências e experiências pessoais de forma livre, pensada não
condicionadamente.
Aqui aparecem os cursos indicados, em caráter quantitativo, referentes ao universo das
200 mulheres. Não contém justificativas em suas indicações e/ou de expectativas pois, essas
estão implícitas pela própria demanda apresentada. Dentre as escolhas estão os cursos e sua
referida quantidade.
Optaram: 50 por Informática; 49 para Motorista de Máquinas Pesadas; 30 para Eletricista;
22 por Manutenção em Refrigeração; 19 por Doces e Salgados; 19 para Operador de Caixa; 8 para
o curso de Costureira; e, 3 dessas não souberam e/ou não quiseram opinar.
Os cursos indicados nesta parte referente às questões livres demonstram expectativas
inerentes à experiência de cada participante do estudo, considerando a peculiaridade particular
da região do Vale do Jari. Essas expectativas têm em vista a existência de alguns
empreendimentos econômicos de grande porte na exploração agroindustrial. Exemplo disso o
Projeto Jari, que há décadas desenvolve na região a plantação vegetal para a produção de
celulose, para fins de importação.
CONCLUSÃO

Diante dos saberes e das experiências pessoais das participantes do estudo realizado na
pesquisa, pode‐se considerar que o Programa Nacional Mulheres Mil de inclusão educacional
exclusivamente para mulheres possui pontos de extrema relevância. Evidenciada principalmente,
pelo respeito às características biopsicossociais do público‐alvo, além de considerar
características historicamente enraizada numa sociedade androcêntrica.
O estudo realizado com as alunas e ex‐alunas do Programa Mulheres mil, mostrou que as
desigualdades sociais referente ao pensamento “homem centro” ainda permeiam mesmo de
forma mascarada e que cultura machista e patriarcal continua á contribuir para que inúmeras
mulheres, principalmente aquelas que encontra‐se em situação de vulnerabilidade social e de
extrema pobreza, estejam fora do ambiente escolar e do mundo do trabalho, perpetuando assim
as desigualdades sociais em relação as questões de gênero.
Mas, pelo que foi descrito, existem sim avanços e acima de tudo vontade de minimizar ou
quem sabe um dia excluir as diferenças de gênero neste contexto que envolve região do Vale do
Jari. A exemplo, o que antes já foi exposto neste artigo acerca da educação profissionalizante
promovido pelo Programa Nacional Mulheres Mil, no Instituto Federal de Educação, Ciência
tecnologia do Amapá, Campus Laranjal do Jari; com desenvolvimento, de fato, de uma política
pública social na equidade de gênero.
O estudo demonstrou que a articulação e a conexão com o trabalho local daquela região,
possibilita as dificuldades demandadas pelas mulheres nos dias atuais possam ser minimizadas e,
que a distância entre a profissionalização e o mundo do trabalho entre os gêneros feminino e
masculino diminuam em na sociedade atual. Refletindo diretamente nos índices de desemprego
ou subemprego, principalmente da mulher que ainda se encontra na situação de subordinação
ao poder masculino.
Nesse sentido, nota‐se que a formação oferecida pelo Programa Mulheres Mil, reflete

uma característica inovadora porque é criada de acordo com a identificação da experiência
adquirida pela mulher ao longo da vida e de acordo com os anseios pessoais e profissionais.
Importante revelar que o resgate social e o ingresso no mundo do trabalho promovido na
comunidade local permite à instituição de ensino em tela, conhecer e se aproximar da realidade
dessas comunidades, identificando suas necessidades e seus desafios.
Ao falar das expectativas de cursos das mulheres, descrito neste artigo percebemos as
várias possibilidades de interpretações. Dentre essas se destacam, por exemplo, de um lado o
Curso de Pedreiro de Revestimento de Argamassa que obteve maior prevalência no interesse
feminino, com 64 indicações. Do outro, o Curso de Trabalhadora Doméstica, que ficou por último
nas expectativas, com 05 escolhas nas profissões que culturalmente são atribuídos ao público
feminino.
Considerando, as expectativas reveladas no estudo demonstram que deve haver uma
cada vez mais ações públicas sociais que favoreçam intimamente aos interesses das mulheres na
escolha de uma profissão, refletindo assim nas “novas identidades” da mulher para o mundo do
trabalho.
Portanto, entendermos que as expectativas profissionais femininas mudaram. Desse
modo, os contextos educacionais de formação profissionalizante, e neste caso o IFAP precisa
aperfeiçoar a oferta e o acesso de novos cursos que privilegiem as reais expectativas das
mulheres da região.
E que a educação profissional no pais, possa cada vez mais ofertar cursos
profissionalizantes que privilegiem as diferenças de gênero, e também, a equidade entre os
gêneros, aprimorado a inclusão social e educacional no combate ao preconceito e discriminações
ainda existentes na vida de muitas mulheres, principalmente aquelas que estão em situação de
vulnerabilidade e invisibilidade.
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RESUMO
Neste texto iremos discorrer sobre a publicidade e suas
implicações na sociedade, mais especificamente os
efeitos causados nas crianças. Buscando compreender a
influência da publicidade no atual mundo do consumo,
refletiremos as estratégias utilizadas pelo marketing
publicitário, especialmente dirigidas ao publico infantil,
analisando seus impactos à luz das etapas do
desenvolvimento cognitivo infantil. Dada a importância
de seus trabalhos sobre esses estágios da criança, Jean
Piaget será nossa base epistemológica e o principal
interlocutor. Em outras palavras, a linha lógica que
guiará o nosso estudo contempla as seguintes
perguntas: Qual a influência da publicidade no atual
padrão consumista proposto pela economia? Quais as

táticas utilizadas pelo marketing publicitário para a
persuasão dos indivíduos? E as estratégias empregadas
nas propagandas publicitárias para influenciar o impacto
consumista nas crianças? Baseados na epistemologia
genética de Piaget, analisaremos também se as
propagandas publicitárias adéquam seus diversos
discursos (visuais, verbais, etc.) de forma adequada às
fases do desenvolvimento cognitivo da criança.
Queremos pensar, portanto, se as atuais propagandas
publicitárias estão seguindo o legado teórico piagetiano
acerca do desenvolvimento cognitivo infantil e quais os
impactos éticos e educacionais disso na formação desse
sujeito.

PALAVRAS‐CHAVE: Epistemologia genética, infância, Piaget, propaganda.

THE INFLUENCE OF ADVERTISING ON CONSUMER CHILDHOOD IN THE LIGHT OF JEAN PIAGET
GENETIC EPISTEMOLOGY
ABSTRACT
In this paper we will discuss advertising in society and
their implications, specifically the effects on children.
Trying to understand the influence of advertising in
today's world consumption will reflect the strategies
used by the advertising marketing, especially aimed at
children, analyzing their impacts in the light of the
stages of cognitive development in children. Given the
importance of their work on these stages the child, Jean
Piaget is epistemological basis and the main
interlocutor. In other words, the logical line that will
guide our study addresses the following questions: What
is the influence of advertising on consumer current

standard proposed by the economy? What are the
tactics used by marketing to advertising persuasion of
individuals? And the strategies employed in advertising
to influence consumer advertising impact on children?
Based on the genetic epistemology of Piaget, we also
analyze whether the promotional materials suit their
various discourses (visual, verbal, etc.). Adequately to
stages of cognitive development. We want to think, so if
your current promotional materials are following the
Piagetian theoretical legacy on child cognitive
development and what are the ethical and educational
training that impacts on this subject .

KEY‐WORDS: Genetic epistemology, childhood, Piaget, advertisement.
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A INFLUÊNCIA DAS PROPAGANDAS DE CONSUMO NA INFÂNCIA À LUZ DA EPISTEMOLOGIA
GENÉTICA DE JEAN PIAGET
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa objetiva pensar a publicidade e suas implicações sociais, mais
especialmente os efeitos causados por ela à infância. Buscando compreender os impactos da
publicidade no atual mundo do consumo, refletiremos as estratégias utilizadas pelo marketing
publicitário analisando seus impactos às crianças à luz da epistemologia genética de Jean Piaget
(Cf. 2012b). Dada a importância de seus trabalhos sobre esses estágios da criança, Piaget será
nossa base epistemológica e o principal interlocutor. Assim sendo, a lógica de argumentação que
guiará este estudo abarca as seguintes motivações: Quais as influências da publicidade no atual
padrão consumista proposto pela economia? Quais as táticas utilizadas pelo marketing
publicitário para a persuasão dos indivíduos? E as estratégias empregadas nas propagandas
publicitárias para influenciar o impacto consumista nas crianças? Baseados na epistemologia
genética de Piaget, analisaremos também se as propagandas publicitárias adéquam seus diversos
discursos (visuais, verbais, etc.) de forma adequada às fases do desenvolvimento cognitivo da
criança (Cf. 2010). Queremos pensar, portanto, se as atuais propagandas publicitárias estão
seguindo o legado teórico piagetiano acerca do desenvolvimento cognitivo infantil e quais os
impactos éticos e educacionais disso na formação desse sujeito.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia do presente estudo se modula em pesquisas bibliográficas, tendo como
método (eixo epistemológico) a abordagem da teoria piagetiana das etapas do desenvolvimento
cognitivo.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
1 Qual a influência da publicidade no atual padrão consumista proposta pela economia?
Entender o impacto de uma propaganda no público consumidor (não só aquele que
compra materiais, mas, principalmente, ideias) nos leva a perceber sua força na configuração do
nosso cotidiano. Por trás de uma propaganda existe sempre uma empresa, cujo escopo é
informar, atiçar, convidar os consumidores para as mágicas do seu produto. Diariamente, somos
alvos de inúmeros estímulos persuasivos, o que nos deixa suscetíveis aos grilhões dos discursos
(verbais, pictóricos, etc) escravistas da propaganda, criados em função de um sistema sedutor (o
capitalismo) que transcende a economia e envolve a cultura, em todos os seus níveis,
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“educando” os gostos para a crença de que, por serem impulsivos, são inatos. Essa naturalização
moral que contraria a visão aristotélica expressa na Ética a nicômaco, afetando diretamente nas
dimensões mais próprias da subjetividade humana, como a sensibilidade e a criatividade, sem
falar nos impactos ao imaginário cultural típico das relações humanas na contemporaneidade (Cf.
BAUMAN, 2004; LIPOVETSKY, 2005). Segundo Bauman, as relações interpessoais são um bom
exemplo do poder de influência inerente às atuais propagandas publicitárias para o consumo, já
que refletem o modus operandi típico da economia, como, por exemplo, a ênfase na flexibilidade
dos laços, a descartabilidade do velho e do valor da lealdade, a abertura à sedução do novo. Nas
palavras desse pensador, o valor da novidade é colocado acima do da permanência, porque “a
‘síndrome consumista’ é uma questão de velocidade, excesso e desperdício” (BAUMAN, 2007,
p.111).
Não faltam estudos que nos apontam para os efeitos massificadores das propagandas na
configuração identitárias das pessoas, que pelos motivos acima, acabam tendo que entrar no
ritmo do consumo, abandonando as razões práticas e estéticas de sua existência cultural em
nome de visibilidade social. Em nome de um status perceptível e valorado no jogo da economia,
esquecem muitas vezes que as etiquetas que lhes são sugeridas midiaticamente, são, na verdade,
impostas, muito mais como rótulo necessário para uma existência necessária (tal como nos
lembra o poema Eu, etiqueta, de Drummond), do que como opção.
Em outras palavras, para ser reconhecido socialmente, o indivíduo contemporâneo parece
ter que enfrentar uma corrida sem fim, como um patinador que deliza velozmente sobre o gelo
fino para não afundar e ser ultrapassado, como consumidores de coisas e/ou ideia que visam
uma linha de chegada que sempre se move mais veloz para longe. É a lógica utopia de Eduardo
Galeano desviada para o capitalismo, cujo sonho não deixa de ser colocado num horizonte que
sempre parece nos desafiar a frente, à busca. O mais estranho dessa corrida é que o que mais
importa, na verdade, não é a linha de chegada que pode estar no horizonte, mas a permanência
perene na corrida. Essa lógica é o marco das propagandas: criar sempre necessidades
deterministas de consumo como se isso fosse parte da natureza humana e não convenções.
Um cliente não pode ser um único sujeito do consumo. Ele precisa se multiplicar. Sua
conquista deve significar a conquista de várias possibilidades de venda. Por isso, oferecer
produtos que escondam uma pequena durabilidade por trás da imagem do novo, da excelência
do progresso é fundamental. Assim, ninguém ficará concentrando seu foco em lamentar a
deterioração do produto, mas em desejar a conquista de outro mais novo. Em suma, um cliente
conquistado não pode ser apenas uma unidade a satisfazer. Quanto mais tempo o indivíduo
permanecer ligado à marca (e não mais ao produto), menos importância ele dará para a
durabilidade dele, mas tempo permanecerá como cliente e mais lucro dará. Por precisar de
respostas instantâneas à sua produção, o mercado toma a mídia como o canal privilegiado por
onde as propagandas inserem seus mecanismos de persuasão. As mídias – principalmente hoje,
em tempos de apagamento das fronteiras geográficas – é um eficaz (pois célere) mecanismo de
resposta às demandas do mercado.
Para os consumidores mais experientes não há dificuldade alguma em destinar as coisas
para o lixo, aceitando com tranquilidade e indiferença sua curta duração. Quanto forte a sedução
da propaganda em cima da novidade de um produto, menos hesitação reflexiva haverá no
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público‐alvo, que normalmente não costumam perceber que o novo anunciado não é tão novo
assim quanto o que se anuncia. Os produtos são trocados, assim, muito mais pelo valor simbólico
do “novo” do que pelo valor de funcionalidade do “velho” (muitas vezes igual ao outro, mas
velho apenas por ter que ser ultrapassado por um discurso a serviço da produção, já que a
manutenção do sistema produtivo exige a criação de demanda).
Deleuze e Guattari perceberam delicadamente as sutis, mas decisivas metamorfoses do
capitalismo para consolidar um sistema não exaurível. O modelo de consumidor de hoje difere
substancialmente daquele pensado nos primeiros tempos da crítica marxista. Atualmente não se
consome para a posse, mas para o descarte. Isso faz com que ninguém adquira um produto e se
prenda ao seu uso, emperrando o ritmo da produção, que precisa de demanda para não diminuir
o ritmo. Para evitar um crash (como o de 1929, de Nova York para o mundo), o capitalismo
usufruiu fortemente do marketing publicitário, criando propagandas que maquiassem
positivamente a necessidade industrial de fragilizar os produtos (para vender mais do mesmo),
compensando sua menor durabilidade com a melhoria de sua estética física (sua
beleza/sensualidade material) e simbólica (o design imponente de sua marca e o valor da
novidade). E vale ressaltar que essa dinâmica não se restringe à indústria de bens materiais, mas
também ao que Adorno chamou de Indústria cultural (2002).
2 Quais as estratégias utilizadas pelo marketing publicitário para a persuasão dos indivíduos?
Sabemos que o marketing publicitário é feito de uma série de pesquisas que visam
conhecer os gostos do público alvo, e melhor, o potencial de desejo que pode ser cultivado neles.
Não por acaso, quem trabalha com marketing investe fortemente em estudos sobre os entornos
culturais que envolvem um público‐alvo em potencial, muitas vezes a partir de estatísticas
relacionadas a experiências publicitárias anteriores. O que o nosso trabalho vai tocar – mais a
frente – é a relação entre o atual perfil do marketing publicitário dirigido às crianças e sua
efetividade, à luz dos estudos teóricos de Jean Piaget. Tomar uma base teórica como essa é algo
decisivo à efetividade de um projeto publicitário consistente, que nesse caso, tem o foco na
infância. Contudo, antes disso, continuemos a refletir as estratégias utilizadas pelo marketing
publicitário para a persuasão dos indivíduos. Para chegar ao objetivo de vender e
consequentemente lucrar no mercado é necessário atinar quais são as características (explícitas
ou implícitas) que melhor agregam valor e satisfação ao cliente. As propagandas buscam
desenvolver e estimular uma relação de confiança com o seu público, levando‐o a crer que sua
procura é por benefícios e não por simples produtos, dando, a posteriori, a resposta a essa busca:
“Possuo o que desejas!”.
Como base de suas estratégias, a propaganda publicitária “desfila seu repertório de
micronarrativas que vão sendo formadas principalmente pela dimensão do audiovisual”
(RETONDAR, 2003, p. 287). O audiovisual publicitário é feito com um formato simples de
discurso, para que se torne acessível tanto às pessoas mais esclarecidas, quanto às menos
esclarecidas. Um dos motivos disso é a busca pelo impacto, já que num tempo de aceleração das
vivências (Cf. BONDÍA, 2002), do bombardeamento das informações (Cf. TOURAINE, 1994, p. 99),
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da hiperestimulação dos sentidos e dos desejos (Cf. LIPOVETSKY, 2004), só coisas impactantes
são efetivas. Algo tem que ser criado enquanto ideia, para chamar a atenção quando se
transformar em discurso. Mas só isso não basta. O próprio discurso tem que possuir a força de
impactação, seja pela construção retórica dos enunciados, seja pela variação de cores, sons e
outras expressões sensoriais. Aliás, isso foi muito bem captado por Walter Benjamin, que
influenciado pela psicanálise freudiana e envolvido num início de século XX onde as informações,
os produtos mercadológicos e as tecnologias mudaram o ritmo da vida, tamanha sua aceleração
quantitativa), enxergou no excesso de estímulos do meio a causa da grande insensibilidade
experiencial. Quanto mais estimulado o sujeito for, mais impactante tem que ser o estímulo que
pretenda ser notado. Pelo que notamos, as propagandas de hoje sabem bem adaptar para si essa
análise. A lógica de uma propaganda televisiva segue as mesmas regras básicas daquela de uma
vitrine de loja num shopping movimentado: ela tem que ser transparente, de fácil compreensão
e muito impactante, do ponto de vista da sedução. Por isso, antes de mais nada, as propagandas
não são criadas para seduzir a mente do indivíduo, mas seus sentidos, seguindo a lógica do
marketing de personalizar a oferta, através do conhecimento dos desejos e das necessidades do
cliente.
3 Quais as estratégias empregadas pelas propagandas publicitárias para influenciar o consumo
de crianças?
Entender a lógica propagandística destinada às crianças nos desvela um quadro que vai
além do público infantil: evidencia uma face importante do consumo adulto, porque, no fim das
contas, são os pais os compradores, o que nos leva a crer que as crianças influenciam
sobremaneira as escolhas dos pais. Como até os 12 anos em média (segundo veremos em
Piaget), as crianças não têm clareza das consequências do consumo em suas vidas, se justifica
porque os investimentos publicitários de R$ 209,7 milhões a propagandas infantis (segundo
dados de 2006 do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), na verdade são também
investimentos que abraçam o público adulto.
Mesmo sem a posse direta de dinheiro, as crianças – ainda assim – não deixam de serem
alvos do capitalismo. Segundo reflexão de Correa e Crescitelli, mesmo não identificando
claramente os escopos das propagandas e mesmo incapazes de expressar precisamente (do
ponto de vista conceitual) a diferença entre propagandas e programas televisivos, quase todas as
crianças com 6 anos de idade e mais de 4/5 das crianças com 4 anos conseguem notar as
fronteiras que distinguem um programa de uma propaganda. Essa afirmação de Correa e
Crescitelli (baseada em pesquisas de Karsaklian) nos leva a entender o motivo pelo qual algumas
propagandas criam ou parafraseiam personagens conhecidos, articulando‐os à sensibilidade das
crianças. Para as crianças, a propaganda é um espetáculo, geralmente produzido com
objetividade, sem grandes exigências de raciocínio, de curta duração, tomando para si elementos
que deem a sensação similar de satisfação que os desenhos e filmes os proporcionam (Cf.
CORREA; CRESCITELLI, 2009, p. 129).
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Segundo esses autores, Karsaklian afirma ser mais fácil que as crianças dirijam sua
atenção à história que envolve o produto do que a ele mesmo, enquanto materialidade. Só que
estudando Jean Piaget, vemos que essa tese possui fragilidades, porque crianças de 0 a 2 anos de
idade (que estão na fase que ele chama de sensório‐motor) estão mais propensas à
materialidade do que a mensagens verbais, o que se explica pelo ainda limitado desenvolvimento
cognitivo. Assim, para se falar da infância é preciso estudar suas múltiplas expressões. Em outras
palavras, para melhor pensar os impactos das propagandas vigentes focadas no público infantil,
faz‐se necessário dar atenção ao processo de desenvolvimento cognitivo das crianças, cujas fases
etárias marcam diferentes comportamentos e, por conseguinte, várias formas possíveis de se
relacionarem com as propagandas e seus produtos. Por isso partiremos, a partir daqui, a uma
análise da teoria do desenvolvimento cognitivo infantil de Jean Piaget (2012a).
4 A epistemologia genética de Jean Piaget: as fases do desenvolvimento infantil
Já vimos que os efeitos esperados por quem idealiza uma propaganda são mais ou menos
contundentes a depender da estratégia de produção de suas premissas de impacto. Não
considerar isso mina qualquer pretensão. Afinal, se a criança ainda não desenvolveu a necessária
competência cognitiva própria de sua etapa de desenvolvimento, não é capaz de compreender
certos estímulos da propaganda. Portanto, para acompanharmos as demandas teóricas que a
nossa argumentação está exigindo, vamos usitar a epistemologia genética de Piaget, que irá nos
servir para clarificar algumas questões importes sobre a evolução da psyché infantil. Piaget nos
apresenta três estágios do pensamento cognitivo que são cruciais para entendermos o
desenvolvimento psicológico das crianças sobre o mundo, que são: o estágio sensório‐motor, o
pré‐operatório, o operatório concreto e o operacional formal.
O sensório‐motor é aquele estágio em que a inteligência se encontra nos sentidos e nas
ações. É o estágio da inteligência pré‐verbal, que envolve crianças de 0 a 2 anos, período em que
desenvolvem uma série de sentimentos, sensações e ações no/sobre o mundo. O sensório‐motor
possui esquemas iniciais marcados por reflexos. O desenvolvimento das capacidades perceptivas
abarca todos os sentidos. Piaget organizou esse estágio em seis níveis da inteligência: 1º nível (do
nascimento ao primeiro mês); 2º nível (1‐4 meses); 3º nível (4‐8 meses); 4º nível (8‐12 meses); 5º
nível (12‐18 meses); 6º nível (18‐24 meses). O primeiro nível é marcado pelos reflexos; o segundo
o momento em que os bebes experimentam o mundo pela boca (criando uma consciência
corporal); o terceiro nível é o momento da consciência das coisas, das variações vocais, da
consciência que se adquire ao tocar os objetos e as coisas, da repetição das ações destinadas a
chamar a atenção dos outros a si; o quarto nível é o das novas adaptações e antecipações, o das
ações intencionais; o quinto nível é o da curiosidade aprimorada; o sexto nível, aquele marcado
pelos significados descobertos através de combinações mentais que, para Piaget, marcariam o
início do pensamento simbólico infantil, revelado pelas imitações. Contudo, vale ressaltar, isso é
algo apenas rudimental, o que revela que todo o estágio sensório‐motor é carente das condições
de abstração muitas vezes demandadas pelas propagandas.
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O estágio pré‐operacional (conhecido também como o estagio da representação e que vai
– mais ou menos – dos 2 aos 6/7 anos) é definido pela capacidade que a criança desenvolve de
pensar um objeto através de outro objeto, é aquele que vem antes das operações, a capacidade
de se afastar de suas percepções imediatas e pensar conceitualmente. Um exemplo que
podemos citar é a relação que a criança estabelece com sua imagem, quando é colocada diante
do espelho: ela começa a desenvolver uma representação, percebe a si mesmo. Desenhos e
brincadeiras de “faz de conta” são exemplos de elementos que suscitam o desenvolvimento do
pensar simbólico. Vamos a um exemplo claro do que se desenvolve nesse estágio: imaginemos
uma pessoa quebrando dez copos sem intenção e outra que quebra 2 copos com intenção; se
perguntarmos a um adulto quem estaria mais errado, é obvil que ele diria ser aquele que
quebrou com intenção; todavia, se perguntarmos a uma criança de 2 a 5 anos, ela tende a dizer
que o mais errado é o que quebrou mais copos. Isso acontece porque ela só tem a capacidade de
caracterizar aquilo que é notável visualmente/quantitativamente, sem levar em conta a
dimensão qualitativa da intenção.
O outro estágio é o operatório‐concreto (entre 6 e 12 anos, aproximadamente), onde a
criança melhora sua habilidade de realizar operações concretas, começando a adentrar em
esquemas mais abstratos de entendimento do mundo, mesmo que ainda sem a formalidade
conceitual do estágio posterior, a saber, o operatório formal. No estágio operacional‐concreto
podemos perceber desenvolvida a capacidade de compreender o mundo a partir da lógica da
reversibilidade: o entendimento de que ações físicas e operações mentais podem ser revertidas.
Vamos a um exemplo disso: se todos os planetas são redondos e a terra é um planeta, logo a
criança concluirá que terra será redonda. Outro exemplo dessa capacidade classificatória: se as
vogais são letras e a letra “o” é uma vogal, logo “o” é uma letra. Nesta etapa, as crianças
começam a organizar coleções de objetos que lhes trazem algum tipo de afeto, como carros,
bonecas, jogos e outros.
Por fim, a infância é marcada pela fase operatório‐formal (a partir dos 12 anos, em
média), onde se consolida a capacidade do indivíduo de pensar o mundo de modo abstrato,
distinguindo‐o do concreto, com clareza a respeito do lócus das representações mentais.
5 Como as atuais propagandas publicitárias respondem à teoria piagetiana do desenvolvimento
cognitivo infantil e quais os impactos éticos e educacionais disso na formação das crianças?
Dissemos anteriormente que quanto mais estímulos circundarem um indivíduo, mais
impactante tem que ser a mensagem da propaganda, caso ele pretenda ganhar atenção e ser
consumida, junto com o produto oferecido. Afirmamos também que a lógica de uma propaganda
televisiva segue as mesmas regras básicas das vitrines de lojas de shoppings movimentados: tem
que ser transparente, facilmente compreensível e muito impactante, do ponto de vista da
sedução e que, antes de mais nada, as propagandas – em geral – não são criadas para seduzir a
mente do indivíduo, mas seus sentidos. Quando o público‐alvo são as crianças, esse detalhe
específico da relação mente‐sentidos é mais decisivo à definição das estratégias de propaganda.
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Se com Piaget sabemos que as crianças de 0 a 2 anos de idade são praticamente
estimuladas somente pelo sensitivo (já que estão no estágio sensório‐motor), as propagandas
que pretendam incluir esse público no alcance de sua vontade tem que focar necessariamente
este aspecto em sua linguagem, que deve, por sua vez, ser fundamentalmente concreta e, de
preferência, palpável, o que dificulta, por exemplo, uma propaganda via televisão (justificando,
aliás, o ainda pequeno investimento nesse canal publicitário). As propagandas mais efetivas para
crianças no estágio sensório‐motor são aqueles que estão às mãos delas. Cores, tamanho,
movimento, tudo isso (e outras coisas mais) é importante para chamar a atenção desses
pequenos sujeitos. Apesar disso, pela característica mesma dessa fase cognitiva, sabemos que as
crianças não exercem uma forte transferência de seu desejo de posse através da via direta da
linguagem oral. Assim sendo, considerando o comportamento afetivo dos pais com crianças
dessa idade e o fato deles mesmo estarem envolvidos numa cultura de consumo que vincula a
compra à felicidade, as instâncias que pensam e produzem as propagandas tomam o
comportamento paterno como foco de atenção. No fim das contas, não só as crianças nessa
etapa são focalizadas, mas também seus pais. Por isso, apesar de poucas propagandas televisivas
diretamente dirigidas a esse grupo de crianças, não faltam propagandas que toquem os pais pela
via do discurso, quando simplesmente narram cenas de pais com crianças felizes por terem algo
ao alcance das mãos.
O curioso diante disso é que muitas propagandas (como as que relacionam cerveja a
mulheres seminuas) apelam para a estimulação excessiva da dimensão sensorial dos adultos,
desejando torná‐las verdadeiras crianças abertas apenas à leitura concreta do estímulo, sem
mediações reflexivas complexas. O mesmo prazer que uma imagem traz para a criança
(impulsionando‐a ao desejo de manipulá‐la) pode se transposto para um indivíduo já formado no
nível operatório‐formal. Destituir o consumidor potencial da possibilidade reflexiva é o melhor
caminho para que se lance ao mar do consumo repleto de sereias que propagandeiam seus
cantos sedutores. No fim, o consumido é o consumidor, não o produto. O consumidor se joga no
mar, atraído pelo canto das sereias, como na antiga narrativa mítica grega. O mais interessante é
que, num shopping, por exemplo, as sereias (leia‐se as vitrines) desenvolvem estratégias para
que o indivíduo que por elas passe (como o fez Odisseu no mito e como fazem todos os que hoje
cruzam os corredores dos shoppings) não se amarre ao mastro de seu navio e passe incólume por
seus cantos de sedução. Essas sereias da propaganda desenvolvem uma forma de seduzir para
que seu alvo não se esquive do desejo, não se deixem apreender pela razão. Por isso os cartões
de crédito, verdadeiros instrumentos de persuasão do consumo, que estimulam os indivíduos a
se lançarem no mar das compras, mesmo que não possam.
O estágio pré‐operacional é muito suscetível a propagandas que construam linguagens de
persuasão baseadas num realismo concreto, trazendo a tona personagens que chamam a
atenção da criança (como o papai Noel, o coelhinho da páscoa, os super‐heróis e outros
personagens dos desenhos animados), cujo desejo será se envolver com elas. Assim, se o produto
vendido expõe esse apelo sensível, as crianças tendem a direcionar aos pais um desejo pela
posse do produto (que, na verdade, é muito mais pelo personagem do que pelo produto). A
inquietação pela posse se dará porque as crianças não perceberão que os personagens das
propagandas são ideias, crendo que são reais. Elas ainda não distinguem o abstrato do concreto.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

Por ser um estágio marcado pela maior habilidade de realizar operações concretas, de
compreender o mundo a partir da lógica da reversibilidade e da classificação, podendo, inclusive,
criar o senso de coleção em sua mente, o estágio operatório‐concreto suscita as propagandas a
investirem n’algo muito comum à fase adulta: a ideia de posse acumulativa, mediada por afetos.
Em outras palavras, a criança é incentivada a ter mais e mais objetos do seu desejo, sem o pudor
da necessidade. Por fim, é no estágio operatório‐formal que se localiza o momento crucial da
formação cognitiva e sensorial da criança. Neste momento ela já se reconhece como pessoa,
dotada, portanto, de papeis sociais, e que cria expectativas em relação ao mundo que vão
moldando seu comportamento. Por ser uma fase onde já há uma bem definida capacidade de
interpretação da realidade (seja ela concreta ou abstrata), as propagandas passam a construir
discursos mais elaborados do ponto de vista da linguagem de persuasão, com um diferencial ao
seu favor: não precisam aproximar o consumidor‐em‐potencial do objeto apresentado ao
consumo pela propaganda. Ele pode sentir‐se chamado a ir até o produto por meio dos estímulos
metafóricos da linguagem, uma vantagem para quem trabalha com esse tipo de publicidade. A
desvantagem é que, pelo fato mesmo das crianças nessa fase poderem interpretar o mundo a
partir de opiniões e referenciais teóricos diversos, as propagandas são mais suscetíveis à crítica e
à negação, por parte delas.
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